
haarlem/heemstede - Afgelopen vrij-
dagnacht waren de Haarlemse kok 
Jeroen de Zeeuw van De Zeeuw Culinair 
en imker Pim Lemmers uit Heemstede 
te gast in NachteGiel, het programma 
van DJ Giel Beelen dat live te horen 
en te zien was op 3FM en Nederland 
3. Tijdens het programma werd onder 
meer het Jaar van de Bij op feestelijke 
en culinaire wijze afgesloten.

door Michiel Rehwinkel

Onder de gasten waren die vrijdag 
ook onder meer Monique Sluyter 
en rapper Sjaak. Sluyter wist tijdens 
de uitzending veel over de bijen te 
vertellen: "Zonder bijen sterft de 
mensheid uit omdat ze hard nodig 
zijn voor de bestuiving van land-
bouwgewassen", aldus het model. 
"En daarom heb ik hier op het Media 
Park dan ook mijn twee eigen bijen-
volken staan", legde Beelen uit. 
Het werd uiteindelijk een uitzending 
met lekker eten en drinken. Zo had 
Patisserie Tummers uit Heemstede 
speciaal voor Giel een aantal prach-
tige marsepeinen bijen gemaakt. 
"Eigenlijk te mooi om op te eten", 
vond de DJ. Heel voorzichtig at hij 
wel de vleugeltjes van de bij op. Bier-
brouwer Kinhem uit Haarlem had 
honingbier van de honing 'Miel Giel' 

gebrouwen en Propol Producten uit 
Zwaag stelde Ambrosia honingwij-
nen ter beschikking. En kok Jeroen 
de Zeeuw maakte tijdens de uitzen-
ding een aantal gerechten met hier-
in verwerkt Giel's honing: nougat, 
amandelcake met honingmarmela-
de en meringue stoofpeer, honing-
crumble en specerijen-honingijs.
Giel Beelen, zelf een groot liefhebber 
van lekker eten, genoot zichtbaar 
van de gerechten van De Zeeuw, 
die het zelf weer een mooie erva-
ring vond om voor Giel gerechten 
te mogen maken. De Zeeuw: "Het 
was behoorlijk hectisch in de studio 
met veel gasten, maar iedereen vond 
het lekker dus is de missie geslaagd. 
Het was erg leuk om gerechten 
met de lokale honing te maken. De 
smaken zijn mooi vol en het is echt 
fijn werken met lokale producten. 
Ik probeer dit met mijn thuisdi-
ners ook zoveel mogelijk te doen, 
juist omdat het steeds belangrijker 
wordt om bewust te worden wat 
je eet maar ook waar het vandaan 
komt. Ik heb bijvoorbeeld de honing 
ook verwerkt in mijn friandises voor 
mijn kerst thuisdiner."
In de 3FM-studio was men enigszins 
verbaasd dat Giel twee eigen bijen-
volken heeft. Sinds maart van dit 
jaar staan die op het Media Park in 
Hilversum. "Wanneer het aan Giel 
ligt blijven die daar voorlopig nog 
wel even staan. Hij vindt het leuk", 
zegt Pim Lemmers. "Ik ben blij 
dat wij het Jaar van de Bij op deze 
feestelijke wijze hebben kunnen 
afsluiten. Op zondag 30 december 
aanstaande gebeurt dat ook nog bij 
Vroege Vogels op Radio 1." Het jaar 

2012 was een bewogen bijenjaar 
voor de imker van Kinderboerderij 't 
Molentje in Heemstede. Het Jaar van 
de Bij krijgt dan ook in 2013 zeker 
een vervolg. "Wij gaan inderdaad 
verder met bijenprojecten op scho-
len. Ik breng daarnaast een bezoek 
aan de leden van de Tweede Kamer 
in Den Haag en ik hoop bijenvolken 
op overheidsgebouwen in de regio 
Kennemerland te mogen plaatsen. 
Ook nu weer ga ik imkeren met 
bekende en minder bekende Neder-
landers. De bij heeft echt alle hulp 
hard nodig. Het gaat immers nog 
steeds slecht met de bij." x
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BIJzonder samenzijn
Feestelijke afsluiting Jaar van de Bij

Het Jaar van de Bij werd vrijdagnacht feestelijk afgesloten door Giel Beelen en 
zijn gasten, waaronder Monique Sluyter (met Ummers bijtje op haar schouder), 
rapper Sjaak, kok Jeroen de Zeeuw en imker Pim Lemmers (Foto: Thomas Pieket 
Weeserik).

bloemendaal/heemstede - Volgende 
week donderdag 20 december 
verschijnt het laatste nummer van 
Het Weekblad Kennemerland Zuid 
in 2012. De week daarna verschijnt 
deze krant in verband met Kerstmis 
niet. Met ingang van donderdag 
3 januari zal de wekelijkse huis-
aan-huisverspreiding van Het 
Weekblad worden hervat in de hele 
gemeente Bloemendaal en in de 
hele gemeente Heemstede. x

Het Weekblad in 2013

Uit met CarinEnergy Battle
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Alle opbrengsten komen ten goede aan 
Het Hertenkamp in Bloemendaal

01. Parfumerie Mooi
02. Wals Poelier
03. Zonneveld groenten en fruit 
04. Van Vessem & Le Patichou brood en banket
05. Lukx optiek
06. Arezzo Woonwinkel  
07. Boekhandel Bloemendaal
08. SEEL concept
09. Albert Hein 

10. Ambachtelijke slagerij Groot & Zn.
11. Hoogewerf Bloemen
12. Charlize Lingerie en badmode
13. Bloem en Daal Bloemen
14. Goed Speel Goed / Modelbouw Bloemendaal 
15. Peti Wehnes broquante
16. Kantoorboekhandel Papyrium
17. Wijnkoperij Moolenaar 
18. Rutte Comestibles

19. Gall&Gall
20. Goudsmederij Arnold van Dodewaard
21. Schoenmakerij Eddy Ekelschot
22. Mondinio watches & Jewels
23. Dorette Salon de Beauté
24. Caprice mode
25. Snackbar / Lunchroom Pico Bello

Wij allemaal wensen u gezellige en sfeervolle Feestdagen en een spetterend Nieuwjaar.

ORGANISATIE WINKELIERSVERENIGING BLOEMENDAAL-DORP: WWW.WINKELENINBLOEMENDAAL.NL
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bloemendaal - In de uitzending van 
NOS journaal op 8 december wil Peter 
Boeijink niet reageren op de bij hem 
geconstateerde schijn van belangen-
verstrengeling in het dossier Els-
woutshoek. De besluitvorming in dat 
dossier is namelijk nog niet afgerond 
laat hij weten. Maar een paar uur na 
de uitzending ontvangen VVD-leden 
een e-mail met een link naar een 
uitgebreid verweer. Zijn eerdere uit-
spraak, dat hij niets onoorbaars heeft 
gedaan, is daarin niet meer terug te 
vinden.

door Ruud Vader

Op de VVD-website kun je lezen dat 
Boeijink geen uitspraken wil doen 
in een zaak waarvan de besluitvor-
ming nog loopt en hij geen woord-
voerder is. Ook meent hij dat in het 
korte bestek van een een journaal 
onvoldoende recht kan worden 
gedaan aan een complex dossier dat 
al jaren sleept. Daar heeft hij wel 
een punt. Want hoe reageer je in 
een kort nieuwsitem bijvoorbeeld 
op een professorale stelling dat ver-
menging van zakelijke belangen en 
besturen een kwalijk verschijnsel 
is, terwijl je zelf eigenlijk vindt dat 
dat wel moet kunnen.

Kwalijk verschijnsel
Eerst maar even de professor. Het 
is Hans van den Heuvel die als com-
missievoorzitter belangenverstren-
gelingen in de provincie Noord-
Holland onderzocht. De NOS opent 
het item met zijn uitspraak dat we 
tegenwoordig te maken hebben 
met 'ondernemende bestuurders' 
die te veel denken aan hun eigen 
portemonnee en kansen zien lig-
gen om zaken te doen. Dat is vol-
gens hem een kwalijk verschijn-

sel en hij vindt het uitstekend dat 
raadsleden daar de vinger op leg-
gen. Het is jammer dat Boeijink hier 
in de uitzending niet op reageert. 
Om te zien hoe hij het met van den 
Heuvel oneens is, moeten we terug 
naar een interview dat Boeijink in 
februari gaf aan het Haarlems Dag-
blad. Daarin zegt hij: "Ik heb niets 
onoorbaars gedaan. (...) Ik heb met 
de Slewe's gesproken over een bio-
massaproject. Waarom niet? Ik mag 
toch gewoon een mening hebben? 
Je kunt me pas iets kwalijk nemen 
als ik me in de gemeenteraad had 
ingespannen voor zo'n biomassa-
project, terwijl ik er een zakelijk 
belang in heb."
Eerlijk is eerlijk, voor een biomassa 
project heeft Boeijink in de raad 
nooit gepleit. Wel ging hij onge-
meen fel tekeer tegen de eigenaren 
van Elswoutshoek. Daarover heeft 
Robert Heerze (vice voorzitter van 
het VVD afdelingsbestuur) inmid-
dels gesteld: "Van argumenten die 

Boeijink in de commissievergade-
ring aanvoerde over winstbejag van 
landgoedeigenaren en openstel-
lingstijden van een park nemen we 
afstand. Hij had zich beter kunnen 
beperken tot de punten over regel-
geving en beleid (...)."
Zoals de zaken nu liggen moeten 
we wachten tot de besluitvorming 
over Elswoutshoek is afgerond. Dan 
pas kunnen we weten of Boeijinks 
opstelling van februari toch is opge-
schoven naar die van professor van 
den Heuvel in december 2012. Het 
volledige verweer is te vinden op 
vvdbloemendaal.nl, inclusief pas-
sages over Boeijinks 'schaarse vrije 
tijd'. Hij merkt op dat: "Een raads-
lid in Bloemendaal een beperkte 
vergoeding (krijgt) voor het inzet-
ten van zijn/haar vrije avonden, 
en (dat) dagelijks hard werken, als 
niet-gepensioneerde, noodzakelijk 
(is)." x

Boeijink (VVD) verdedigt zich toch
na NOS uitzending over integriteit

Biomassa gesprek achtervolgt fractievoorzitter

Peter Boeijink (Foto: Ruud Vader).

vogelenzang - In het jaar dat hun oud-
klasgenoten 65 jaar zijn of 65 jaar 
worden organiseren Anneke Willem-
se, Ad Wilson en Corrie Fictoor-Van 
der Raad een reünie voor leerlingen 
die in 1954/1955 in de eerste klas van 
de Sint Jozefschool in Vogelenzang 
zaten. De reünie zal plaatsvinden op 
zaterdag 9 maart in het Dorpshuis in 
Vogelenzang.

door Christa Warmerdam

Aan de hand van een foto uit 1954 
van de kleuterschool heeft het drietal 
al een groot aantal kinderen gevon-
den maar nog niet iedereen. Terwijl 
Anneke Willemse en Corrie Fictoor-
Van der Raad door oude fotoboeken 
bladeren komen de herinneringen 
al snel weer boven drijven. Anneke: 
"De Sint Jozefschool was in die tijd 
een echt streng Katholieke school. 
Allemaal rechtop zitten en armen 
over elkaar. Als je zonder toestem-
ming wat zei moest je in de hoek 
of op de gang staan. Het was ook 
heel belangrijk hoe vaak je naar de 
kerk ging."
In het overwegend katholieke dorp 
gingen de meeste kinderen naar de 
kleuterschool van de zusters Casa 
Carmeli en daarna naar de Sint 
Jozefschool. Corrie: "Ik herinner 
me nog heel goed dat we tijdens de 
Sacramentsdag in mooie kleren in 
processie door het dorp mochten 
lopen. De meisjes in het wit en de 
jongens in hun beste pak. Jongens 
hadden in die tijd trouwens één 
groot voordeel, want zij konden 
ook nog misdienaar worden. Dan 
zat je goed hoor, want dan mocht 
je tijdens schooltijd naar de kerk 
om bij rouw- en trouwdiensten te 
helpen."

Goede herinneringen hebben de 
dames ook aan de schoolreisjes 
en Koninginnedag. Corrie: "Met 
de bus naar de 'Bedriegertjes' in 
Rozendaal, nou dat was wat in die 
tijd. Maar we gingen ook naar de 
'Kleine duintjes' gewoon in ons 
eigen dorp en dat was toch ook wel 
heel erg leuk." Anneke vult haar 
aan: "Koninginnedag werd altijd op 
school gevierd. Tegenwoordig heb 
je veel feesten maar in die tijd was 
dat helemaal niet dus zo'n feest was 
echt iets bijzonders. Hoofdmeester 
Gerbrands opende de dag en daarna 
werden er spelletjes op het school-
plein gespeeld."
Naschoolse activiteiten waren er in 
die tijd niet zoveel. Corrie: "Meisjes 
gingen op woensdag naar de gym-
club en jongens naar de voetbal en 
sommige gingen nog naar de knut-
selclub en dat was het. Het lijkt ons 
echt heel erg leuk om onze oud 
klasgenoten terug te zien. Samen 
foto's te bekijken en herinneringen 
op te halen. We hebben al contact 
gehad met onze juf van de derde 
klas, mevrouw Elly Olthoff. Volgens 
haar zaten er destijds 53 kinderen 
in de klas. Drie van hen zijn helaas 
al overleden, drie wonen in het bui-
tenland en drie hebben aangegeven 
geen behoefte te hebben aan een 
reünie. We zijn nog op zoek naar 
ongeveer tien personen waarvan 
we vermoeden dat ze in Haarlem 
of de Bollenstreek wonen."
De reünie is zaterdag 9 maart 2013 
van 15.00 tot 20.00 uur in het Dorps-
huis Vogelenzang aan de Henk Len-
senlaan 2a in Vogelenzang. Meer 
informatie en/of aanmelden is 
mogelijk via corriefictoor@planet.
nl of 06-51751100. x

De klas van 1954-1955
Reünie Sint Jozefschool

Klas 3 van de Sint Jozefschool in het schooljaar 1954-1955 (Publiciteitsfoto).

heemstede - Afgelopen vrijdag raakt 
omstreeks 08.00 uur langs de Leidse-
vaartweg een auto te water. Bij aan-
komst trof de politie geen mensen 
in de auto aan. De 46-jarige bestuur-
ster had zichzelf in veiligheid kun-
nen brengen. De Leidsevaartweg 

werd tijdelijk afgesloten voor één 
rijrichting om de auto uit het water 
te takelen. De gladheid is de meer 
dan vermoedelijke oorzaak dat de 
vrouw te water raakte. x

Auto de Leidsevaart in

(Foto: Rowin van Diest).

haarlem/regio - Op vrijdag 21 decem-
ber, van 20.00 tot 22.00 uur, geeft 
Maarten Keulemans de lezing 'De 
wereld vergaat (niet)', waarin hij een 
aantal doemscenario's op weten-
schappelijk verantwoorde en boven-
dien humoristische wijze tegen het 
licht houdt. De avond vindt plaats 
in Bibliotheek Centrum aan de Gast-
huisstraat 32 in Haarlem.

Volgens sommige Maya-onder-
zoekers vergaat de wereld op 21 
december om 21.12 uur. Zonne-
stormen, vulkaanuitbarstingen en 
neervallende kometen, de manie-
ren waarop zijn legio. Maarten 

Keulemans schreef Exit Mundi, een 
boek met de vijftig meest populaire 
ondergangsscenario's. Zorg dus dat 
je er bij bent op deze avond dat de 
wereld (niet) vergaat. Tijdens de 
lezing wordt de klok scherp in de 
gaten gehouden.
Maarten Keulemans is wetenschaps-
redacteur bij de Volkskrant. Hij was 
hoofdredacteur van het maandblad 
NWT Natuurwetenschap & Tech-
niek en verzorgt momenteel een 
blog bij NWT Online. De toegangs-
prijs voor leden bedraagt € 5,-. Niet-
leden betalen € 7,50. Reserveren is 
mogelijk via 023-5115300. Zie ook 
www.bibliotheekhaarlem.nl. x

De wereld vergaat (niet)
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haarlem/regio - "Ik ben bij deze 
groep terecht gekomen via een 
vriend van mij. Hij vroeg of ik niet 
wilde meehelpen en daar zei ik geen 
nee tegen", zegt  Jolanda van Beek. 
De 30-jarige Haarlemse is samen 
met Marjo Klok en Gé Driessen 
drijvende kracht achter de jonge-
renwerkgroep van de Zonnebloem. 
De naam van de jongerenwerkgroe-
pen is nu nog LinQ maar de Zonne-
bloem zal deze naam vanaf eind dit 
jaar niet meer gebruiken. Jolanda: 
"Omdat de Zonnebloem een jonger 
imago wil krijgen en iedereen bij De 
Zonnebloem hoort. Dus ook mensen 
tussen de 18 en 45 jaar. Wel blijven 
er aparte groepen zich richten op 
deze doelgroep."

door Christa Warmerdam

Jolanda van Beek zet zich sinds 4 
jaar in voor vrijwilligerswerk voor 
de jongerenwerkgroep van de Zon-
nebloem. Behalve het bestuurs-
werk dat zij samen met Marjo 
Klok en Gé Driessen doet gaat ze 
ook allemaal regelmatig mee met 
de activiteiten die georganiseerd 
worden. Op dit moment zijn er 
zo'n vijftien vrijwilligers die mee-
gaan met de activiteiten maar het 
bestuur  zou dat aantal graag gro-
ter willen zien. De jongerenwerk-
groep zet zich in voor mensen van 
18 tot 45 jaar met een lichamelijke 
beperking. Dit gebeurt regionaal, 
zodat er altijd een werkgroep in de 

buurt zit. De jongerenwerkgroep 
in Haarlem bestaat alweer 8,5 
jaar. Men kwam er achter dat het 
aanbod aan activiteiten binnen De 
Zonnebloem niet goed aansloot 
bij de wensen van jongeren.
Jolanda: "Bij het organiseren van 
de activiteiten luisteren we naar 
de wensen van de deelnemers. De 
afgelopen maanden zijn we naar 
Artis geweest, bij Caprera, met 
een strandrups over het strand 
gereden en hebben we Sinterklaas 
gevierd. Binnenkort gaan we nog 
een middag kerststukjes maken 
en naar de kerstmarkt op de Keu-
kenhof. We organiseren één of 
twee activiteiten per maand, soms 
met een grote groep, soms gaan 
één of twee deelnemers met een 
vrijwilliger op pad, bijvoorbeeld 
naar een musical. De meeste acti-
viteiten zijn in Haarlem of in de 
buurt, maar op verzoek van de 
deelnemers gaan we ook wel eens 
wat verder weg zoals bijvoorbeeld 
de Keukenhof, of het Dolfinarium. 
Elke maand hebben we een LinQ-
Café. Op de derde woensdag van 
de maand spreken we af in het 
café van de Toneel- en Filmschuur. 
Van ongeveer 19.30 tot 21.30 uur 
zijn we daar en is iedereen, deel-
nemers, vrijwilligers en andere 
nieuwsgierigen welkom, zonder 
aan te melden. We drinken een 
kop koffie of thee en doen daarna 
nog een drankje. We kletsen wat 
bij over wat iedereen heeft mee-
gemaakt, bespreken nog wat over 
de activiteiten die komen en dan 
is het meestal al snel weer tijd om 
richting huis te gaan. Onze deel-
nemers regelen zelf hun eigen 
vervoer om op de activiteiten te 
komen. Voor mij is het vrijwil-
ligerswerk een leuke afwisseling 
met mijn werk en het is elke keer 
weer leuk om mee te gaan met de 
uitstapjes. Het is fijn om te zien 
hoe weinig wij eigenlijk doen als 
vrijwilligers, we gaan ook vooral 
mee voor de gezelligheid en daar-
naast helpen we met jassen aan of 
uitdoen en eten en drinken maar 
de waardering is groot."
De jongerenafdeling heeft nu 
ongeveer achttien deelnemers, 
maar Jolanda denkt dat er nog wel 
meer mensen in de regio zijn die 
er eens wat vaker op uit zouden 

willen gaan. Jolanda: "Voor vrijwil-
ligers geldt dat als ze één keer per 
twee maanden een dagdeel in het 
weekend kunnen helpen, dat voor 
ons al heel fijn zou zijn. Dus echt 
niet elke week."
Kijk voor meer informatie of aan-
melden op www.zonnebloemlinq.
nl/Haarlem-Zuid-Kennemerland.
html x

Vooral gezelligheid
Jeugdafdeling Zonnebloem

Bij het organiseren van de activiteiten wordt geluisterd naar de wensen van 
de deelnemers, zoals bijvoorbeeld met een strandrups over het strand rijden 
(Publiciteitsfoto).

haarlem/santpoort-noord - De poli-
tie heeft vrijdagavond en in 
de nacht naar zaterdag op ver-
schillende locaties alcoholcon-
troles gehouden. Hierbij is tien 
keer proces-verbaal opgemaakt 
omdat bestuurders teveel hadden 
gedronken. De controles vonden 
plaats op de Busweg en de Waar-
derweg in Haarlem en op de N208 
ter hoogte van Santpoort-Noord. 
In totaal werd bij ruim duizend 
weggebruikers een blaastest afge-
nomen. De politie in Kennemer-
land controleert voortdurend op 
het gebruik van alcohol in het 
verkeer. Bestuurders met teveel 
alcohol op veroorzaken jaarlijks 
meerdere ongelukken waarbij 
andere weggebruikers, en zijzelf, 
ernstig letsel oplopen. x

Aanhoudingen na
alcoholcontroles

bentveld - De politie hield vorige 
week  in de nacht van woensdag op 
donderdag een 36-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
aan omdat hij van poging diefstal 
uit auto verdacht wordt. De agen-
ten zagen op de Bentveldseweg 
een man lopen die zich verdacht 
gedroeg. In verband met de don-
kere dagen en het hierdoor ver-
hoogde risico op inbraken beslo-
ten de agenten de man te contro-
leren. Deze was echter de bosjes 
ingevlucht. Uit een onderzoek in 

de directe omgeving bleek voor de 
agenten dat er iemand geprobeerd 
had in auto's in te breken. Een 
politiehond werd ingezet om de 
verdachte op te sporen. De hond 
had de man al snel gevonden. De 
verdachte is ingesloten voor ver-
hoor. De politie stelt een buurton-
derzoek in en verzoekt eigenaren 
van auto's op de Bentveldseweg 
die spullen missen uit hun voer-
tuig, aangifte te doen. Zij kunnen 
contact opnemen met de politie in 
Zandvoort via 0900-8844. x

Aangehouden voor poging inbraak

heemstede - Een man is woensdag-
middag zwaargewond geraakt 
nadat hij met zijn fiets tegen een 
dalende slagboom aanreed. Het 
ongeval gebeurde omstreeks 14.15 
uur toen de slagboom bij de brug 
aan de Cruquiusweg naar bene-
den kwam en te laat door de fiet-
ser werd opgemerkt. Naast diverse 

ambulances en politie werd ook 
het traumateam gealarmeerd. Het 
traumateam kon in verband met 
het slechte weer uiteindelijk niet 
ter plaatse komen. De man is met 
ernstig letsel overgebracht naar het 
ziekenhuis. x

Man fietst tegen slagboom
van brug aan in Heemstede

(Foto: Michel van Bergen).
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur
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bloemendaal - Welke apparaten in huis 
verbruiken de meeste stroom? Hoe-
veel scheelt het als je al je apparaten 
echt uit zet in plaats van op stand-by? 
Welk sluipverbruik blijft er over als je 
(denkt dat je) 's nachts alles uit hebt 
staan? Allemaal interessante vragen 
waar een groep ambtenaren van Bloe-
mendaal deze dagen antwoorden op 
krijgen, omdat ze meedoen aan de 
Energy Battle. Een landelijke strijd 
tussen veertien gemeenten om in drie 
maanden tijd zoveel mogelijk energie 
te besparen.

Annemieke Schep, wethouder 
Duurzaamheid en Milieu van de 
gemeente Bloemendaal, kreeg in 
het voorjaar van 2012 bezoek van 
Nienke Trap, inwoner van Bloemen-
daal en projectmanager bij Klimaat-
verbond Nederland. "Ik was direct 
enthousiast bij de presentatie van 
Nienke over de Energy Battle. Als 
je een duurzame gemeente wilt 
zijn, zullen de ambtenaren dat ook 
moeten zijn en het goede voorbeeld 
geven."

Energywatcher
In oktober startte de eerste groep 
van tien ambtenaren om geduren-
de vier weken energie te besparen. 
Alle deelnemers kregen de Ener-
gywatcher thuis, een apparaatje 
waarop je het totale stroomver-
bruik op dat moment kunt aflezen. 
Zo werd ontdekt dat waterkokers 
energieslurpers zijn, dat je veel 
bespaard als je je stofzuiger op half 
vermogen laat werken en dat er 's 

nachts bij de meesten nog sluip-
verbruik was: magnetrons met een 
klokje, de wekker en natuurlijk de 
CV die aan blijft staan.

10% makkelijk haalbaar
Nienke Trap van Klimaatverbond 
Nederland: "Het doel van de Kli-
maatverbond Energy Battle is laten 
zien dat een gemiddelde besparing 
van 10% gemakkelijk haalbaar is, 
zonder wooncomfort te verliezen. 
Daarnaast willen we deelnemers 
bewuster maken van hun energie-
verbruik. Uit onderzoek blijkt dat 
43% van de huishoudens geen idee 
heeft hoeveel zij maandelijks beta-
len voor hun energieverbruik."

De stand
In november kreeg de tweede groep 
ambtenaren de wattcher thuis. De 
eerste groep had gemiddeld bijna 
14% per huishouden bespaard. Van 
de veertien deelnemende gemeen-
ten stond de Noordoostpolder 
bovenaan met een besparing van 
gemiddeld ruim 28%. De tweede 
groep van Bloemendaal stond op 6 
december op de tweede plaats met 
een besparing van bijna 36% achter 
Woerden met 41%.

Meedoen
Op 13 december start de derde en 
laatste groep. Hierin kunnen ook 
inwoners van de gemeente Bloe-

mendaal deelnemen. Er zijn nog 
een aantal plekken vrij. Aanmel-
den kan via voorlichting@bloemen-
daal.nl. Op 8 februari 2013, Warme 
Truiendag, is de prijsuitreiking. De 
eerste prijs voor de deelnemende 
gemeente is een Energy perfor-
mance display waarop een jaar lang 
het actuele energieverbruik te zien 
is. Voor het team met de grootste 
gemiddelde besparing is er een 
Greenchoice prijzenpakket met 
producten met een waarde van € 
150,-. x

Het goede voorbeeld
Energy battle Bloemendaalse ambtenaren

De overdracht van de Energywatchers aan de nieuwe groep ambtenaren, een 
apparaatje waarop je het totale stroomverbruik op dat moment kunt aflezen 
(Foto: Gemeente Bloemendaal).

En zo simpel is het (Foto: Gemeente Bloemendaal). x

zandvoort - Het vrachtschip Ocean 
Victory is zondagavond in problemen 
gekomen voor de kust van Zandvoort. 
De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij meldde dat het schip 
de ketting van een navigatieboei in 
de schroef had gekregen en daar-
door stuurloos was geworden. De 170 
meter lange bulkcarrier kwam rond 
19.15 uur, kort na vertrek uit IJmuiden, 
in de problemen.

Het stuurloos geraakte vrachtschip 
bij Zandvoort gooide een anker uit 
om het schip vast te leggen en zo 
te voorkomen dat het zou stranden 
op de zandbanken voor de kust. 
Die poging was succesvol. Zondag-
avond deed een sleepboot van de 
Kustwacht een tweede poging om 
een sleepkabel aan de Ocean Victo-
ry vast te maken. Om 21.30 uur was 
het een andere sleepboot gelukt een 
sleepverbinding te maken om het 
vrachtschip zeewaarts te slepen. 
Maar om 22.10 uur brak die kabel.
Het was maandag overdag een druk-
te van belang op de boulevard om de 
reddingspogingen te aanschouwen. 
Het reddingswerk werd bemoeilijkt 
door de harde wind en de hoge gol-
ven (vier meter). Drie andere sleep-
boten voeren uit om te helpen. Ook 
was er een reddingshelikopter ter 
plaatse. Het 170 meter lange schip 
dat onder Panamese vlag vaart lag 
tot dinsdagochtend ongeveer 2,5 
kilometer uit de kust. Volgens de 
KNRM-woordvoerder zijn de twin-

tig opvarenden van het schip niet in 
gevaar geweest. "Als het strandt, zit 
het vast. En dan slaat het niet om." 
Er was geen lading aan boord.
Het gestrande vrachtschip is aan 
het eind van afgelopen dinsdagoch-
tend aangekomen in de haven van 
IJmuiden. Het schip arriveerde rond 
11.30 uur, liet de kustwacht weten. 
De geslaagde berging van de Ocean 
Victory begon dinsdagochtend 
vroeg. Volgens de kustwacht waren 
de weersomstandigheden dinsdag-
ochtend gunstig genoeg voor de 
berging, die dan ook zonder proble-
men verliep. Aan de operatie deden 
vijf sleepboten mee. Volgens een 
woordvoerder van bergingsbedrijf 
Svitzer gaan duikers de exacte scha-
de aan de schroef nu nader inspec-
teren. Ook zal worden vastgesteld 
welke reparaties noodzakelijk zijn 
en wordt de bemanning vermoede-
lijk gehoord over de exacte gang 
van zaken.
Het is het tweede incident in korte 
tijd op de Noordzee. Vorige week 
woensdagavond ging het drama-
tisch mis op 65 kilometer westelijk 
van Goeree. Een autovrachtschip, 
de Baltic Ace, kwam daar in aan-
varing met containerschip Corvus 
J. Daardoor zijn vermoedelijk elf 
opvarenden van de Baltic Ace om 
het leven gekomen. Vijf lichamen 
konden worden geborgen. Red-
dingswerkers hadden dertien opva-
renden gered. x

Stuurloos voor de kust

(Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - Een meisje is dinsdag-
ochtend aangereden op de Lanck-
horstlaan. Ze wilde rond 09.30 uur 
bij de Lanckhorstlaan de Heem-
steedse Dreef oversteken toen ze 
werd aangereden door de auto en 
daarbij ten val kwam. Politie en 
ambulance kwamen ter plaatse 
om assistentie te verlenen. Geluk-

kig bleken de verwondingen erg 
mee te vallen en bleef het vooral 
beperkt tot materiële schade. Het 
verkeer op de Heemsteedse Dreef 
ondervond kort hinder doordat de 
rijbaan was afgesloten. x

Fietsster met de schrik vrij

(Foto: Michel van Bergen).

bennebroek - Jong Nederland Benne-
broek is een jeugdvereniging die vele 
activiteiten organiseert voor de jeugd 
van Bennebroek en omgeving. De 
groepbijeenkomsten vinden plaats in 
de Spelonk aan de Schoollaan 98a in 
Bennebroek.

In verband met de barre weersom-
standigheden is de jaarlijkse huis-
aan-huis hyacinten verkoopactie 
in Bennebroek doorgeschoven 
van vrijdag 7 december naar vrij-
dag 14 december. De opbrengst 
van verkoopactie wordt gebruikt 
voor de inrichting van het club-
gebouw en de aanschaf van spel-
materiaal.
Vanaf 18.15 uur komen vrijwil-
ligers aan de deur met verschil-
lende kleuren hyacintenbollen. 
Elke pot bevat drie hyacinten. De 
verkoopprijs betreft € 2,50. De 
vrijwilligers kunnen zich legiti-
meren door middel van een kopie 
van de vergunning die gemeente 
Bloemendaal voor deze verkoop 
heeft verleend. Voor meer infor-
matie, tel. 06-12663069 of kijk op 
www.jnbb.nl. x

Hyacintenverkoop

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Een mooie, tastbare herinnering
Helpende hand rondom overlijden

Jos Beijerman, directeur van BMN ADVIES

•  Voor het ordenen en inrichten van uw 
par� culiere administra� e.

•  In een rapport vastleggen van uw 
laatste wensen/gegevens/adressen. 

•  Ook a� andeling van uw belas� ngaan-
gi� en.

•  Tevens fi nale a� andeling als executeur.

BMN ADVIES
Draverslaan 16, 2132 BS HOOFDDORP, 
(023) 5 622 699 of (06) 156 888 51 
info@bmnadvies.nl – www.bmnadvies.nl

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

HAARLEM - Ruim negen jaar geleden maakte 
Arnold Gerlofsma misschien wel de grootste 
ommezwaai in zijn leven. Nadat zijn rol in de 
detailhandel bleek uitgespeeld ging hij op 
zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond 
hij in de steenhouwerij en met name op het 
gebied van grafstenen. ‘Grafsteen Verkoop 
Gerlofsma’ wordt door Arnold vanuit de 
Haarlemse Waarderpolder gerund. Of het nu 
om het plaatsen van nieuwe grafstenen gaat, 
om onderhoud en renovatie van bestaande 
grafstenen of het verzorgen van nieuwe of 
vervolginscripties, in korte tijd heeft Arnold
zich het vak in al zijn facetten eigen gemaakt. 

“Het is een boeiend en vooral dankbaar beroep. 

Een grafsteen vormt een belangrijke herinnering 

aan een overleden dierbare. Reden genoeg om 

die met zorg uit te zoeken en te maken.” 

Het is de persoonlijke aanpak die het werk van 

Gerlofsma uniek maakt. Ieder sterfgeval heeft 

een eigen verhaal. Nabestaanden willen dat soms 

verwoord of verbeeld zien in een monument. 

Reden waarom Gerlofsma alle ruimte laat voor 

eigen ideeën en ontwerpen. “Vaak komen we 

tijdens de gesprekken tot een mooi resultaat. 

Laatst had ik een gesprek met een moeder en 

dochter. Opa was overleden en men wilde naast 

de grafsteen ook zijn liefde voor de zes kleinkin-

deren tot uiting brengen. Al pratend kwamen we 

op het idee om bij de grafsteen zes keitjes neer 

te leggen met op ieder keitje de naam van een 

kleinkind”, vertelt Arnold.

Door zijn vak is Arnold dagelijks met de dood 

bezig. “De enige zekerheid die we in het leven 

hebben is dat we doodgaan. Toch rust daar nog 

een groot taboe op. Bijna niemand praat tijdens 

het leven ongedwongen over de dood. Dat vind 

ik jammer.” Gerlofsma kan niet nalaten om alle 

door hem geplaatste grafstenen regelmatig na 

te lopen. Als er ergens iets niet in orde is, dan 

brengt hij dat weer in de juiste staat terug.

Met zijn eenmanszaak weet Arnold de prijzen 

voor graf- en urnenmonumenten laag te houden 

ten opzichte van andere steenhouwerijen. “Mijn 

motto is ‘een mooi monument voor een mooie 

prijs’. Ik wil niet groeien tot een groot bedrijf, dat 

zou ten koste gaan van de aandacht en tijd die ik 

nu in ieder gedenkteken kan steken. Uit mijn er-

varing blijkt dat mensen dat weten te waarderen. 

Ik kan het verdriet om een overledene niet weg-

nemen, maar het wel met een mooie, tastbare 

herinnering een beetje verzachten.” 

Grafsteen Verkoop Gerlofsma

Tappersweg 49, 2031 ET in Haarlem

023-5380023 / www.grafsteenverkoop.nl

De showroom is op afspraak te bezoeken.
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heemstede - Afgelopen maandag was 
een bijzondere bijeenkomst op de 
Algemene Begraafplaats in Heem-
stede. In de schemer van deze frisse 
herfstdag kwamen wethouder Christa 
Kuiper en ondernemer Sylvia Dekker 
van het Heemsteedse bedrijf Memo-
rial Design samen om de Candle Mate 
in gebruik te nemen.

door Onno van Middelkoop

De Candle Mate is ontworpen en 
gebouwd door Memorial Design, 
een onderneming die zich speciali-
seert op het gebied van urnen en 
assierraden. De Candle Mate is een 
speciale kaarsenautomaat, geheel 
gemaakt van roestvrij hoogwaar-

dig staal (316) en is een noviteit in 
de uitvaartbranche. Via de auto-
maat kunnen grafkaarsen worden 
gekocht zonder tussenkomst van 
begraafplaatspersoneel. Christa Kui-
per: "Om bezoekers van de begraaf-
plaats extra service te bieden, heeft 
het college van B&W besloten deze 
kaarsenautomaat aan te schaffen. 
Wat het bijzonder maakt is dat de 
Candle Mate een uitvinding is van 
een Heemsteeds bedrijf."
Sylvia Dekker: "Wij zijn trots op dit 
ontwerp, dat gemaakt is van hoog-
waardige en duurzame materialen. 
De afbeelding op de voorkant kan 

geheel naar wens van de klant wor-
den aangepast en is gemaakt van 
een kleurvast folie dat op het staal 
wordt aangebracht. Naast een witte 
of rode kaars  is het ook mogelijk 
om een aansteker uit de automaat 
te krijgen."
De automaat staat vlak na de ingang 
op de kop van één van de looppaden, 
vlakbij de aula. Voor een vriendelij-
ke prijs kan men een kaars kopen en 
aansteken voor een dierbare. En dat 
kan, tijdens de openingstijden van 
de begraafplaats, op ieder gewenst 
moment. Een mooie aanvulling op 
de dienstverlening is het zeker. x

Warme aanvulling
op een frisse dag

Kaarsenautomaat op Algemene Begraafplaats Heemstede

Sylvia Dekker en Christa Kuiper voor de 'Candle Mate', die tijdens de openingstij-
den van de begraafplaats altijd beschikbaar is (Foto: www.ovmfotografie.nl).

haarlem - Het Kennemer Gasthuis 
heeft een vinkje ontvangen in de 
patiëntenwijzer prostaatkanker van 
de ProstaatKankerStichting. Dat 
betekent dat de zorg voor prostaat-
kankerpatiënten in ons ziekenhuis 
voldoet aan de normen die deze 
patiëntenorganisatie samen met de 
Nederlandse Federatie van Kanker-
patiëntenorganisaties (NFK) heeft 
opgesteld.

De Patiëntenwijzer Prostaatkan-
ker laat zien welke ziekenhuizen 
voldoen aan de voorwaarden voor 
goede prostaatkankerzorg. Zo is 
gekeken er of er een gespeciali-
seerd verpleegkundige betrokken 
is bij de zorg voor de prostaatkan-
kerpatiënt. Ook moet bijvoorbeeld 
voor alle betrokkenen helder zijn 
wie de 'hoofdbehandelaar' is en 
wie het aanspreekpunt is voor de 
patiënt bij vragen of onduidelijk-
heden.
De voorwaarden zijn afgestemd 

met vertegenwoordigers van de 
beroepsverenigingen van artsen 
en verpleegkundigen. Zieken-
huizen die aan alle voorwaarden 
voldoen, worden in de Patiënten-
wijzer gemarkeerd met een 'groen 
vinkje'.
Steeds meer patiëntenverenigin-
gen brengen hun eigen keurmerk 
uit. Het KG ontving eerder al het 
roze lintje van de Bortkanker-
Vereniging Nederland, het Vaat-
keurmerk, van de Hart & Vaat-
groep patiëntenvereniging en 
het borstvoedingscertificaat van 
WHO/Unicef en Stichting Zorg 
voor Borstvoeding en het vinkje 
van de Nederlandse stomavereni-
ging. Het ziekenhuis is blij met 
deze keurmerken. Juist omdat ze 
afkomstig zijn van diegenen waar 
het om gaat: de patiënten.
Meer informatie is te vinden op 
www.prostaatkankerstichting.nl. 
x

Keurmerk prostaatkanker

bentveld - Leerlingen van Perspec-
tief Leerwerkbedrijven zijn het team 
in woonzorgcentrum A.G. Bodaan 
van ZorgContact komen versterken. 
Octavio helpt met een grote glimlach 
een bewoonster van de PG afdeling 
in woonzorgcentrum A.G. Bodaan: 
"Het is zo leuk om mensen te helpen 
en voor de ander iets te betekenen. 
Ik vind het ook erg leuk om met oude 
mensen te werken. Laatst was een 
bewoonster van zeker wel in de 90 
Mozart aan het spelen op de piano. 
Dat was erg mooi en ik vond het heel 
knap van iemand die zo oud is."

Perspectief heeft ervaring met het 
runnen van leerwerkbedrijven, 
die al vele jaren een aanvulling 
zijn op het reguliere onderwijs-
aanbod van het MBO. De jonge-
ren uit de Perspectief doelgroep 
hebben behoefte aan een klein-
schalige, veilige en goed gestruc-
tureerde werkomgeving. De leer-
werkbedrijven van Perspectief 
bieden deelnemers een laatste 
kans. Weer mee tellen, omdat je 
er zelf voor zorgt dat je zaakjes 
weer op orde zijn. 
Daardoor ontstaan goede kansen 
op een huis, een baan, een auto, 
een gezin of wat je dan ook graag 
zou willen.
Eerder dit jaar zijn al een aantal 
leerlingen van Perspectief Leer-
werkbedrijven gestart in woon-
zorgcentrum Meerleven in Ben-
nebroek. Nu is ook woonzorgcen-

trum A.G. Bodaan in Bentveld blij 
met de vier toegewijde en gemoti-
veerde leerlingen van Perspectief 
die, onder begeleiding van een 
leermeester, de opleiding tot Ver-
zorgende Niveau 2 volgen. Meer-
leven en A.G. Bodaan zijn beide 
onderdeel van ZorgContact, een 
organisatie die zich richt op zorg- 
en dienstverlening aan ouderen 
in deze regio.

Zoals alle zorgorganisaties anti-
cipeert ook ZorgContact op het 
komende tekort aan geoefend en 
gediplomeerd personeel. Boven-
dien wil ZorgContact bewust 
ondernemen in de zin van het bie-
den van kansen aan - in dit geval 
- de jongeren uit de doelgroep 
van Perspectief. Octavio, Chantal, 
Eline en Stephen gaan het zeker 
redden. x

Toegewijd en gemotiveerd
Perspectief Leerwerkbedrijven

Van links naar rechts leerlingen Step-
hen, Eline, Chantal, Octavio en leer-
meester Ada  (Foto: ZorgContact - Sas-
kia de Klerk).

regio - Koos Min Marketing leidt 
mensen op in het vak van de toe-
komst: netwerkmarketing. Alle 
politieke partijen bijten hun tan-
den er op stuk: banen. Maar of je 
nu van linkse of rechtse signatuur 
bent, vraag je je wel eens af: "Zijn er 
eigenlijk wel voldoende banen?"

Waarschijnlijk niet. Vandaar dat 
er naarstig gezocht wordt naar 
een alternatieve vorm van werk in 
loondienst. En er is volgens Koos 
Min wel degelijk een alternatief: 
netwerkmarketing. Een andere 
vorm van producten of diensten 
in de markt te zetten. 
Niet via winkels, maar via een net-
werk van enthousiaste gebruikers. 
Een consumenten-netwerk dus. 
Koos Min: "En zonder dat men er 
erg in heeft, doet eigenlijk ieder-
een dat dagelijks. 'Heb je dit boek 
wel eens gelezen? Ben je al eens 
bij dat restaurant geweest? Heb je 
die film al gezien?' Netwerkmar-
keting is niets anders dan het aan-
bevelen en promoten van dingen 
die je leuk vindt en daar uiteraard 
voor betaald te krijgen."
Het aantal netwerkmarketing-
bedrijven in de wereld groeit 
gestaag. Maar je moet wel het kaf 
van het koren weten te scheiden. 

Samenwerking met het juiste 
bedrijf is in feite een risicoloze 
manier om voor jezelf een eigen 
onderneming op te zetten. Groot 
of klein, dat bepaal je zelf. Een 
gedegen trainingsprogramma 
en persoonlijke coaching zijn de 
specialiteiten van Koos Min Mar-
keting.
Koos Min Marketing opereert in 
de grootste hedendaagse groei-
markt: vitaliteit en gezondheid. 
Het bedrijf werkt volgens een 

Het vak van de toekomst
Koos Min Marketing

"Netwerkmarketing is niets anders 
dan het aanbevelen en promoten van 
dingen die je leuk vindt en daar uiter-
aard voor betaald te krijgen", stelt 
Koos Min (Publiciteitsfoto).

meer dan 34 jaar bewezen con-
cept. Vanzelfsprekend dien je ook 
in dit vak leergierig te zijn en moet 
je een mensen-mens zijn; een trai-
ner/coach en geen verkoper. 
Geïnteresseerden kunnen bellen 
met 023-5374726 of kijken op 
www.koosminmarketing.nl. x

overveen - De afgelopen maanden is 
hard gewerkt aan de herinrichting 
van parkeerterrein Koevlak (Over-
veen) van Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Vrijdag plantte wethou-
der mevrouw Annemieke Schep 
van de gemeente Bloemendaal de 
laatste van vijftig volwassen bomen 
en rondde daarmee officieel de her-
inrichting af. De bomen geven het 
parkeerterrein een natuurlijke uit-
straling, passend bij de omgeving. 
Door een betere benutting van de 
beschikbare ruimte is het aantal 
parkeerplaatsen gelijk gebleven 
ten opzichte van de oude indeling. 
Daarnaast is er in de noordwest-
hoek van het parkeerterrein ruim-
te ontstaan voor het momenteel in 
aanbouw zijnde nieuwe bezoekers-
centrum van het Nationaal Park, 
dat de nieuwe naam 'De Kennemer-
duinen' krijgt. x

Herinrichting Koevlak klaar

(Foto: Cor van Iperen).
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

cruquius - In de kerstvakantie biedt 
Museum De Cruquius een spannende 
speurtocht aan rond het thema Ener-
gie. Kinderen vanaf 6 jaar - maar ook 
hun (groot)ouders zijn van harte wel-
kom - om op zoek te gaan naar kracht-
patsers in het museum.

In De Cruquius staat de grootste 
stoommachine ter wereld, maar 
het museum laat nog meer kracht-
patsers zien; ieder met zijn eigen 
bijzonderheden. Tijdens de speur-
tocht leren de bezoekers ook van 
alles over de arbeid en de omstan-
digheden tijdens de droogmaking 
van het Haarlemmermeer én over 
de rol die De Cruquius daarbij 
gespeeld heeft. Kinderen die deel-
nemen aan de speurtocht krijgen 
na afloop een verrassing mee en ook 
aan de inwendige mens is gedacht. 
Wie na afloop zijn toegangskaartje 
in Theehuis Cruquius - direct naast 
het museum - laat zien, krijgt met 
korting het kidsmenu: een pan-
nenkoek of patat met een kroket, 
samen met limonade. Als men 
de naamgever van het museum, 
Nicolaus Cruquius, in levende lijve 
wil ontmoeten, is men welkom bij 
de voorstellingen van Living His-
tory op de zondagmiddagen.
In de kerstvakantie is het museum 
geopend van zaterdag 22 decem-
ber tot en met zondag 6 januari 
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Het 
museum is gesloten op 24, 25, 26, 
31 december en op 1 en 2 januari.
Museum De Cruquius ligt aan de 
Cruquiusdijk 27 in de Cruquius, tel. 

023-5285704. Volwassenen betalen 
€ 6,- entree, 65+ en jeugd respec-
tievelijk € 4,50 en € 3,-. Deelname 

aan de speurtocht kost € 1,- en het 
kidsmenu € 5,-. Zie ook www.muse-
umdecruquius.nl. x

Krachtpatsers in De Cruquius

Museum De Cruquius in de winter (Publiciteitsfoto).

regio - Vanaf 1 december is de e-book 
campagne Lees Meer van de gezamen-
lijke Bibliotheken van start gegaan. 
De actie vormt de aftrap van de lande-
lijke digitale Bibliotheek. Zowel leden 
als niet-leden kunnen gebruikmaken 
van Lees Meer: de nieuwe manier om 
e-books te ontdekken. Via de website 
www.bibliotheek.nl/leesmeer kun je 
e-books vinden, die passen bij de plek 
waar je bent.

De Bibliotheek heeft voor Lees Meer 
een gevarieerd aanbod e-books 
samengesteld. E-books die je zou 
willen lezen na bijvoorbeeld een 
bezoek aan een museum of voorstel-
ling. Of e-books voor als je graag in 
de keuken staat om lekker te kok-
kerellen. Voor elke plek heeft Lees 
Meer een selectie van verschillende 
e-books. Niet alleen informatieve 
boeken, maar ook prentenboeken, 
romans of verhalenbundels die 
je inspireren en je gevoel op dat 
moment versterken.
Op allerlei plekken in het land kun 
je posters met een QR-code tegenko-
men met gratis e-books die passen 
bij de plek waar je dan bent. Rondom 
stations vind je inspirerende verha-
len en columns voor in bus, trein 
of metro. Handig voor onderweg. 
En weer heel andere boeken tref je 
aan in het Openluchtmuseum of bij 

de Rotterdamse Kunsthal. Vanzelf-
sprekend vind je komende maan-
den ook dit soort posters rondom 
de Nederlandse Bibliotheken.
De e-books van Lees Meer zijn 
gewoon op een tablet, smartphone 
of computer met een recente brow-
ser te lezen. De meeste e-readers 
met een browserfunctie zijn ook 
geschikt.
Iedereen kan gebruikmaken van 
Lees Meer. Ook als je geen lid bent 
van de Bibliotheek. Het enige wat 
je moet doen is je eenmalig gratis 
aanmelden op www.bibliotheek.
nl/leesmeer. De campagne zal tot 1 
juni duren. Iedere gebruiker kan in 
dit half jaar tien e-books lezen.
De Bibliotheek biedt iedereen vrije 
toegang tot informatie, kennis en 
cultuur zodat mensen zich bewust, 
kritisch en actief kunnen bewe-
gen in de maatschappij. Het is een 
schatkamer vol materialen, ideeën 
en verhalen. Een plek die bezoekers 
in ontmoeting brengt met informa-
tie en ideeën. Bibliotheken beschik-
ken over de meest complete en veel-
zijdige collectie van Nederland. De 
Bibliotheek heeft vestigingen ver-
spreid over heel Nederland en heeft 
circa 4 miljoen leden.
Voor meer informatie kijk op www.
bibliotheekduinrand.nl of op www.
bibliotheek.nl/leesmeer. x

Lees Meer nieuwe manier
om e-books te ontdekken

Campagne van de Bibliotheek

overveen - De bestuurder van een 
auto is dinsdag aan het einde van 
de ochtend tegen een boom langs 
de Zeeweg aan gereden. De man 
reed om even voor 12.00 uur in 
de richting van Haarlem toen hij 
onwel werd. Hij probeerde zijn auto 
nog in de berm te parkeren, maar 
kwam niet op tijd tot stilstand en 
botste tegen de boom aan. Diver-
se hulpdiensten, waaronder het 

Mobiel Medisch Team uit Amster-
dam, rukten uit om hulp te verle-
nen. De gewonde man is door het 
ambulancepersoneel nagekeken en 
onder begeleiding van de arts uit 
de traumahelikopter overgebracht 
naar het VU ziekenhuis in Amster-
dam. x

Auto tegen boom op Zeeweg

(Foto: Rowin van Diest).

overveen - Op zondag 16 december 
is het al een beetje Kerstmis in 
bezoekerscentrum De Zandwaaier. 
Van 13.30 tot 15.30 uur loopt de 
schaapskudde uit de Kennemerdui-
nen in en rond het bezoekerscen-
trum. De herderin zorgt met haar 
twee Schotse bordercollies dat ze 
netjes bij elkaar blijven. Liefheb-
bers kunnen voorafgaand helpen 
de schapen over te brengen van het 
Koevlak naar de Zandwaaier. Om 
12.00 uur wordt verzameld bij het 
informatiebord achteraan de par-
keerplaats Koevlak aan de Zeeweg. 
Met de boswachter en de herderin 

wordt de schaapskudde uit het 
duin opgehaald en veilig naar de 
Zandwaaier gebracht. Kinderen die 
verkleed komen als herder, engel 
of Maria krijgen bij de balie van de 
Zandwaaier een leuke verrassing. Ze 
kunnen ook lekker kerstknutselen 
en een plukje echte schapenwol 
meenemen. Het Shantykoor uit De 
Zilk zingt om 14.30 uur en 15.30 uur 
kerstliederen in de sfeervol inge-
richte Zandwaaier. Duincafé De Kar-
meliet heeft Glühwein en chocomel. 
De toegang is gratis. Honden zijn 
niet toegestaan bij deze activiteit. 
Aanmelden is niet nodig. x

Kerst bij de Zandwaaier

haarlem/regio - Met ingang van 2013 
gelden er als gevolg van bezuini-
gingen en een teruglopend aantal 
bezoekers nieuwe openingstijden 
voor beide locaties van het Noord-
Hollands Archief in Haarlem.

De locatie Jansstraat is vanaf het 
nieuwe jaar geopend op dinsdag tot 
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur en elke derde zaterdag van de 
maand van 09.00 tot 17.00 uur. De 
locatie Kleine Houtweg opent haar 
deuren in 2013 elke dinsdag en 
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Op de dagen dat de locatie Kleine 
Houtweg gesloten is, bestaat de 
mogelijkheid om archiefstukken 
van deze locatie aan te vragen en 
in te zien op de locatie Jansstraat.
Op de locatie Jansstraat wijzigt 
alleen de zaterdagopenstelling. In 
plaats van elke zaterdag van 09.00 
tot 14.00 uur is de studiezaal vanaf 
het nieuwe jaar nog één zaterdag 
in de maand open. Maar dan wel 
van 09.00 tot 17.00 uur en met vol-

ledige dienstverlening. Rekening 
houdend met de openingstijden 
van andere archiefinstellingen is 
er voor de derde zaterdag van de 
maand gekozen.
Op de locatie Kleine Houtweg wordt 
de openstelling gehalveerd, van 32 
uur in de week naar 16 uur. Voor 
de concrete invulling van deze 
beperking is de mening van bezoe-
kers gevraagd via een enquête op 
de website. Alle bezoekers die in 
de afgelopen vijf jaar meer dan één 
keer de Kleine Houtweg bezochten, 
zijn per e-mail of brief uitgenodigd 
de enquête in te vullen. De geën-
quêteerden konden kiezen tussen 
openstelling op twee hele dagen of 
vier dagdelen en aansluitend een 
voorkeur voor een dag of dagdeel 
invullen. Uiteindelijk hebben 226 
personen de enquête ingevuld, 
waarvan ruim 63% de voorkeur 
geeft aan twee hele dagen en wel 
de dinsdag en donderdag. Aldus is 
besloten. x

Wijziging openingstijden
Noord-Hollands Archief

overveen - De provincie Noord-
Holland gaat een kapvergunning 
aanvragen voor een aantal bomen 
langs de Zeeweg (N200). Ze verke-
ren in slechte staat of belemme-
ren het zicht, waardoor onveilige 
situaties ontstaan. In de week van 
17 december worden de bomen 
gekeurd. De bomen die in aanmer-
king komen voor de kap krijgen 
een witte stip. Op basis van het 
aantal gemerkte bomen vraagt de 
provincie een kapvergunning aan 
bij de gemeente Bloemendaal. De 
provincie verwacht dat het om 
tussen de 25 en 50 bomen gaat. 
Voor vragen over de voorgeno-
men bomenkap kunnen wegge-
bruikers en omwonenden bellen 
naar het provinciale Servicepunt 
Wegen en Vaarwegen, tel. 0800-
0200600 (gratis). x

Keuring bomen
langs Zeeweg
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Het einde van het jaar is in zicht en we kunnen ons verheugen op gezellige 

Kerstdagen. Graag heten wij u welkom in ons sfeervolle restaurant La Tulipe 

Noire op Kerstavond en 1e Kerstdag. Wij serveren het volgende kerstmenu:

Kerstmenu 2012

Marbre van goudrenetten,

Frieslanders en eendenlever met een mintmarmelade

- 0 -

Ragout van kreeft en coquille in een krokant jasje van filodeeg met jus van 

kreeft en parfum van citroenolie

- 0 -

Tompouce van kwartel, goldberry’s en morilles jus

- 0 -

Hertenbiefstuk op dragon,

hete bliksem met een lichte saus van Dyon mosterd

- 0 -

Kerstdessert van witte chocolade.

Dit menu serveren wij voor € 62,50 per persoon.

Reserveren
U kunt reserveren via onze website, per email of telefonisch.

Restaurant La Tulipe Noire | Bekslaan 35 | 2114 CB Vogelenzang

023-5849155 | restaurant@latulipenoire.nl | www.latulipenoire.nl 

U reserveert via: 0252 - 241333 of recep� e@tespelduyn.nl
Tespellaan 53, 2211 VT Noordwijkerhout 
Meer info: www.tespelduyn.nl

350 gra� s 

parkeerplaatsen

Tijdens de feestdagen 

volop geopend, m.u.v.

25 december en 1 januari

Uitdagend golfen op 10 minuten van Haarlem!

Par 5 / 446 meter - uitholen op 18 meter (!) hoogte
Par 4 / 375 meter - afslaan vanaf 23 meter hoogte
Par 4 / 239 meter
Par 4 / 274 meter
Géén wintergreens

In Noordwijkerhout vindt u  de perfect  onderhouden en uitdagende 
Gol� aan Tespelduyn met NGF B-Status. Op vertoon van de ledenpas van 
uw huidige gol� aan speelt u tot 1 maart 2013 tegen het introduc� etarief;

9 holes   € 17,50  /  weekend: € 22,50
18 holes   € 32,50  /  weekend: € 37,50
weekend begint vrijdag om 14:00 uur

Golf & Gastvrijheid

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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bloemendaal - "Ik organiseer dit 
concert op een door de weekse dag, 
overdag, omdat dat juist voor oude-
ren het meest geschikte moment is 
om te doen. In de weekenden zijn de 
kinderen vaak ook vrij en willen de 
mensen die momenten vrij houden 
voor familie", vertelt een enthousi-
aste Carin Warnaars. "Daarom ben 
ik juist begonnen met het organise-
ren van kleinschalige evenementen 
en uitstapjes op door de weekse 
dagen, op de momenten dat zij juist 
wél tijd hebben."

Een ogenschijnlijk simpel idee, 
maar je moet er maar opkomen. 
Dat er behoefte bestaat onder de 
ouderen om deel te nemen aan 
activiteiten als een museumbe-
zoek of aan een musical zoals 
Soldaat van Oranje staat buiten 
kijf. "In het laatste geval moest 
ik zelfs nee verkopen. Dat ga ik 
dus nog een keer doen en wel in 
maart 2013! Als gastvrouw bege-
leid ik zelf de hele dag en zorg 
ervoor dat de mensen een gewel-
dige dag beleven waarover ze nog 
lang kunnen napraten."

Kerstconcert
Op dinsdag 18 december, om 
15.00 uur 's middags, begint het 
fraaie kerstconcert in de Dorps-
kerk van Bloemendaal. Er is plaats 
voor tweehonderd mensen. Het 
ensemble Luci Serene, bestaande 
uit de sopraan Heleen Meijer, alt 
Annette Stallinga en pianist And-
rew Clark, laat het publiek voor de 
pauze genieten van vele bekende 
kerstliederen, waaronder Sound 
the trompet van Purcell, For unto 
us a child is born van Händel, het 
Maria Wiegenlied en het bekende 
Midden in de winternacht. Na de 
pauze worden er nog bekende 
aria's en hoogtepunten uit diverse 
Opera's ten gehore gebracht.

High Tea
Natuurlijk heeft Carin rekening 
gehouden met zaken als ver-
voer en entourage. Behalve het 
drankje in de pauze kan men het 
bezoek aan het concert uitbreiden 
met een high tea in Tea Room 'Bij 
Babette' aan de Bloemendaalse-
weg. Behalve een welkomstdrank-

je valt onder anderen te kiezen uit 
drie mini cakes, een mini quiche, 
een selectie van sandwiches, sco-
nes met jam en clotted cream en 
natuurlijk twee koppen thee. Bij 
de bestelling kan men kiezen om 
juist voor of na het concert gebruik 
te maken van dit arrangement. De 
kaartjes voor het concert kosten € 
17,50. In combinatie met het High 
Tea Arrangement zijn de kosten 

€ 35,-. Kaarten zijn te koop via 
Uit met Carin, tel. 023-5258318, 
bij Boekhandel Papyrium in 
Bloemendaal en bij Primera in 
Overveen. Ook via Welzijn Bloe-
mendaal, tel. 023-5250366 of 584 
5300, kan men kaarten bestellen 
en tevens afspraken maken over 
eventueel vervoer als dat nodig is. 
Indien men vóór 17 december een 
kaartje koopt, kost deze € 15,- in 
plaats van € 17,50 en twee kaart-
jes voor € 25,-.

Uitmetcarin.nl
De uitjes kunnen door de mensen 
zelf worden geboekt, maar het is 
natuurlijk leuk voor kinderen om 
een uitje cadeau te geven aan hun 
ouders. Dat kan heel makkelijk 

via de website www.uitmetcarin.
nl  Ook als men een bijzondere 
verjaardag te vieren heeft kan 
men bij Uit met Carin terecht. 
"Ik kan van een verjaardagsfeest 
een bijzonder evenement maken 
waar mensen mooie herinnerin-
gen aan zullen bewaren."
Carin organiseert haar uitjes met 
het oog op een rustig tempo, 
voldoende rustmomenten en 
gedeelde gezellige momenten. 
Voor komend jaar staan er al weer 
diverse uitjes op het programma, 
waaronder een bezoek aan de 
schilderijencollectie van het 
Scheepvaart Museum in  Amster-
dam, een bezoek aan de Jubileum-
tentoonstelling FRANS HALS Oog 
in oog met Rembrandt, Rubens en 
Titiaan in Haarlem, een bezoek 
aan de bijzondere tentoonstel-
ling Wilhelmina's levensavond in 
het Apeldoornse Paleis Het Loo en 
het eerder genoemde uitje naar de 
musical Soldaat van Oranje. x

'Door de weeks, omdat dat
juist het meest geschikt is'

Kerstconcert voor ouderen in de Dorpskerk

De zeventiende eeuwse rijksmonumentale Dorpskerk is dinsdag 18 december 
het decor van een sfeervol kerstconcert (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Carin Warnaars: "Als gastvrouw bege-
leid ik zelf de hele dag en zorg ervoor 
dat de mensen een geweldige dag 
beleven waarover ze nog lang kunnen 
napraten" (Publiciteitsfoto).

Donderdag 13 december

Kerst-meezing-viering

19.00 | Buiten branden de lamp-
jes en binnen staat de kerstboom. 
Met trompetgeschal en warme cel-
loklanken, prachtig orgelspel en 
carols brengen de leerlingen van 
de muziekschool Jaap Prinsen het 
publiek in kerstsferen. Een kerst-
verhaal en veel samenzang zullen 
niet ontbreken. Gratis [na afloop 
collecte]. Dorpskerk, Kerkplein in 
Bloemendaal.

Kerstzangavond

20.00 | 'Festival of Lessons & Carols 
in de Advent' met volop gelegenheid 
zelf mee te zingen. Er is een gelegen-
heidskoor samengesteld met o.a. 
een aantal leden van het ensemble 
Sola re Solare uit Heemstede. Ont-
moetingskerk, Frankrijklaan 4 in 
Haarlem. Toegang gratis.

Vrijdag 14 december

A Celtic Xmas

20.00 | Mirjam Rietberg - harp, 
Mieke Manschot - zang en percus-
sie en Katya Woloshyn - viool. Zowel 
instrumentale als vocale Keltische 
kerstmuziek en kerstmuziek in Kel-
tische bewerking. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 in Santpoort-Moord. www.mos-
terdzaadje.nl

Zaterdag 15 december

Jips Kleine Kerststal [0 t/m 6 jaar]

10.30 | Geheel nieuw geschreven 
kerstmusical voor de allerjong-
sten van 0 t/m 6 jaar met als vaste 
ingrediënten het kerstverhaal, veel 
sfeer en interactie met de kinderen, 
leuke kerstliedjes met teksten die 
door kinderen tot 6 jaar begrepen 
worden. Toegang gratis, reserveren 
verplicht via kerstmusical@telfort.
nl o.v.v. naam, aantal kinderen tot 
6 jaar, aantal volwassenen en/of 
kinderen ouder dan 6 jaar en twee 
voorkeurstijden: 10.30 uur [vol], 
11.30 uur, 13.00 uur, 14.00, 15.15 
[praktisch vol] en 16.15 uur. Imma-
nuelkerk, Van Egmondstraat 7 in 
Haarlem-Noord.

Kerstmarkt

12.00 | Kerstmarktje met van alles 
en nog wat. Dankzij de medewer-
king van Center Parcs zal er ook 
een levende Kerststal aanwezig zijn. 
Gasthuisplein in Zandvoort.

Kerstscratch

15.30 | KerstScratch met Vocaal 
Ensemble Kwarts. Op het program-
ma o.a. Christmas Carols en koralen 
uit het Weihnachtsoratorium van 
Bach. € 10,- [kinderen € 5,-]. Groen-
marktkerk in Haarlem. Reserveren 
mogelijk via 023-5386682 of www.
vocaalensemblekwarts.nl

Christmas Carols

16.30 | Kort kerstconcert door een 
scratchkoor o.l.v. Piet Hulsbos 
m.m.v. Gijs Boelen - orgel. Gratis [na 
afloop collecte]. Oude Kerk, Wilhel-
minaplein in Heemstede.

Kerstkien de Eenhoorn

20.00 | Het kerstkienen bij speeltuin 
de Eenhoorn aan de Bernhardstraat 
2 vindt dit jaar plaats op zaterdag 
15 december. Aanvang is 20.00 uur 
(deuren open vanaf 19.30 uur) en 
de entree bedraagt € 2,- per per-
soon. Reserveren is mogelijk via 
023-5361969. www.speeltuindeeen-
hoorn.nl

'In de Lage Landen'

20.15 | Het Haarlem Voices kerst-
concert staat dit jaar in het teken 
van de Lage Landen met koorwer-
ken van voornamelijk Nederlandse 
componisten zoals Sweelinck, 

Kerstconcerten en -voorstellingen Strategier, Leenders, Andriessen, 
Messaus en anderen vanaf de 17de 
eeuw tot heden. Vrijwillige bijdrage 
[richtbedrag € 15,-]. St. Josephkerk, 
Jansstraat 43 in Haarlem. www.
haarlemvoices.nl

Zondag 16 december

Kerst Sing-in

15.00 | Sing-in m.m.v. de koren Tri-
nity en Cantorij. Er worden enkele 
koorwerken ten gehore gebracht en 
er is voor al veel samenzang. Gratis 
[na afloop collecte]. Adelbertuskerk, 
hoek Rijksstraatweg en Zaanen-
straat. In Haarlem-Noord.

Kerstgedachte als rode lijn

15.00 | Sandra van den Brand - mez-
zosopraan, Bärbel Nieuwenberg 
- altmezzo en Jacco Lamfers - piano. 
Bekende en onbekende juweeltjes 
uit de negentiende eeuw: Frans-, 
Duits-, Engels- en Nederlandstalige 
kerstliederen met solo's, aria's en 
duetten. Gratis [na afloop collecte]. 
't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Moord. www.mosterd-
zaadje.nl

Camerata RCO

15.00 | Veertienkoppig gezelschap, 
samengesteld uit leden van het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest. 
Werken van Vivaldi, Corelli, Loca-
telli, Händel en van Wassenaar. 
€ 10,-. Oude Kerk, Kerkplein in 
Spaarndam. www.vriendenoude-
kerk.nl ; www.camerata-rco.nl

Cantabile

15.00 | Het Alphens kamerkoor Can-
tabile o.l.v. Simon Stelling m.m.v. 
organist Gerard Poort. Kerstcon-
cert als afsluiting van het klassieke 
concertjaar 2012. € 5,-. Protestantse 
Kerk, Kerkplein in Zandvoort. www.
classicconcerts.nl

Femmes Vocales

15.00 | Het a-capella koor Femmes 
Vocales o.l.v. Piet Hulsbos brengt 
de aanwezigen in de kerstsfeer met 
bekende en onbekende Kerstliede-
ren. M.m.v. harpiste Scholten. Gra-
tis [na afloop collecte]. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein in Heemstede.

Franse kerstliederen

17.00 | 'C'est Noël! Chantons, chan-
tons!' Gezamenlijk Franstalige 
kerstliederen te zingen m.m.v. de 
huisorganist van de Eglise Wallonne 
Haarlem, Kees Huges. Gratis. Waalse 
Kerk, Begijnhof in Haarlem.

Volkskerstzang

17.00 | Muzikaal zangfestijn met 
het Interkerkelijk koor El Jakim 
uit Haarlem en de Chr. Gerefor-
meerde Zangvereniging Evondo uit 
Aalsmeer, beide o.l.v. Ton vd Horst. 
M.m.v. trompettist Gerard Silvis. 
Gratis [na afloop collecte]. Imma-
nuelkerk, Van Egmondstraat 7 in 
Haarlem-Noord. 

Dinsdag 18 december

Sfeervol

15.00 | Ensemble Luci Serene: Hel-
een Meijer - sopraan, Annette Stal-
linga - alt en Andrew Clark -piano. 
Bekende kerstliederen van o.a. Pur-
cell en Händel en hoogtepunten uit 
opera's van Bizet, Gluck, Mozart, 
Verdi, Brahms en Bernstein. € 17,50. 
Dorpskerk, Kerkplein in Bloemen-
daal.. Zowel vooraf als na afloop 
i.c.m. High Tea [á € 35,-inclusief 
naar eigen keuze] bij Tea Room Bij 
Babette [Bloemendaalseweg 104]. 
023-5258318 en www.uitmetcarin.
nl

Kerstzangavond

20.00 | Samenzang m.m.v. kerkorga-
nist Ott Deen en pianiste Fien Bol-
man. Tevens een gelegenheidskoor. 
Gratis [na afloop collecte]. Koning-
kerk, Kloppersingel in Haarlem.

haarlem - Op zondag 16 december 
houdt het Gilde Haarlem de tradi-
tionele kerstwandeling, aanvang 
is 16.00 uur. De wandeling start 
bij de Waalse kerk in het Begijn-
hof, een pittoresk buurtje met 
historische achtergrond. Aan-
sluitend aan de wandeling kan 
de kerstzang in de Waalse Kerk, 
die om 17.00 uur begint, worden 
bijgewoond. Bekende kerstlied-
jes zullen in de Franse taal wor-
den gezongen onder begeleiding 
van het orgel en met medewer-
king van het vocaal ensemble La 
Grenouille. Du chocolat chaud 
et du vin chaud zullen worden 
aangeboden. Deelname aan de 
wandeling kost € 3,- per persoon. 
Aanmelden (verplicht) kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 09.00 
en 10.00 uur en tussen 18.00 en 
19.30 uur via 06-16410803, of 
stuur een e-mail naar gildewande-
lingen@gmail.com. Zie ook www.
gildehaarlem.nl. x

Kerstwandeling
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Werk jij in de zorg…
…en heb je ambitie?

Wil je zelf bepalen wanneer en hoelang je werkt 
en daarbij je eigen inkomen regelen?
Dan kan het zelfstandig ondernemerschap iets 
voor jou zijn. Met steun en begeleiding van 
Zusterz is dat makkelijker dan je denkt. 
Nieuwsgierig? Kijk op www.zusterz.nl
We zien je graag op onze informatiebijeenkomst. 
Ook voor zzp’ers die graag via Zusterz willen 
werken... geef jezelf een gezicht en collega’s bij 
Zusterz.

Gordijnen specialist
KLEDINGREPARATIE, STOMERIJ & GORDIJNEN
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haarlem - De koren van de Kathedrale 
Basiliek St. Bavo geven ook dit jaar 
weer het traditionele kerstconcert 
in de sfeervol verlichte en tijdelijk 
steigervrije Kathedrale Basiliek aan 
de Leidsevaart in Haarlem en wel op 
zondag 16 december. Op donderdag 
20 december is de Basiliek het toneel 
van het St. John's College Choir uit 
Cambridge onder leiding van Andrew 
Nethsingha.

Op zondag 16 december brengen 
de koren van de Kathedrale Basi-
liek de Pastoralmesse van Anton 
Diabelli en de Fantasia on Chrismas 
Carols van Vaughan Williams onder 
begeleiding van Het Promenade 
Orkest en met medewerking van 
Jasper Schweppe, bariton en jonge 
solisten uit eigen soloklas. Met een 

selectie uit bekende internationale 
carols laat het Muziekinstituut met 
alle verschillende deelkoren zich 
van zijn best kant horen. De koren 
staan onder leiding van dirigenten 

Fons Ziekman en Sanne Nieuwen-
huijsen.
Het concert begint om 14.30 uur 
(deur open om 14.00 uur). Kaarten 
bestellen kan voordelig in de voor-
verkoop (à € 17,50) via www.bavo-
concert.nl. Ook aan de kassa bij de 
ingang van de Kathedraal zijn kaar-
ten verkrijgbaar (à € 20,-). Kinderen 
tot 12 jaar gratis.

St. John's College Choir
Het St. John's College Choir uit Cam-
bridge onder leiding van Andrew 
Nethsingha verzorgt op donderdag 
20 december, aanvang 20.00 uur, 
met medewerking van de Bavo Can-
torij onder leiding van Fons Ziek-
man voor een uniek kerstconcert 
in de kerstversierde en verwarmde 
Kathedraal.

Het koor zingt uit zijn 500-jarige 
koortraditie onder anderen wer-
ken van Benjamin Britten, Pärt, 
Rachmaninoff, Fauré, Brahms en 
Willcocks en een selectie uit de 
beroemde Engelse Kerstcarols. Van 
Benjamin Britten wordt de bekende 
Ceremony of Carols uitgevoerd.
Het koor bestaat uit veertien jon-
genssopranen en vijftien jonge 
mannen en bestaat al sinds 1511. 
Het repertoire van het koor loopt 
van de vijftiende eeuw tot nu en 
heeft vele hooggewaardeerde CD-
opnames op zijn naam staan die 
wereldwijd zijn uitgebracht. Ver-
scheidene Cd's uit de Naxos serie 
bijvoorbeeld hebben een Gramp-
hone Editor's Choice of the Month 
en een Gramophone Award nomi-
natie gekregen. Van de Cd's die in 
deze serie zijn uitgekomen, zijn er 
wereldwijd al meer dan 300.000 
exemplaren verkocht. Meer infor-
matie is te vinden op www.sjcchoir.

co.uk en www.bavoconcert.nl.
Kaartverkoop voor dit concert vindt 
plaats via www.bavoconcert.nl, bij 
de VVV aan het Verwulft te Haar-
lem en aan de deur van de Kathe-
draal op de avond van het concert 
(vanaf 19.15 uur). Dit concert wordt 
georganiseerd onder auspiciën van 
Stichting Muziekinstituut van de 
Kathedraal St. Bavo. x

Uniek en sfeervol
Kerstmis in de Kathedrale Basiliek

(Publiciteitsfoto).

Het St. John's College Choir (Publici-
teitsfoto).

haarlem - Op zaterdagavond 15 
december om 20.15 uur geeft vocaal 
ensemble Haarlem Voices een 
kerstconcert in de St. Josephkerk 
aan de Jansstraat 43 in Haarlem. 
Dit jonge en ambitieuze ensemble 
bestaat uit zestien zangers en zan-
geressen die voor een groot deel 
afkomstig zijn van de Koorschool 
St. Bavo in Haarlem. Onder leiding 
van dirigente Sarah Barrett streven 
zij kwalitatief hoogwaardige uit-

voeringen na. Dit maal is het een 
kerstconcert met muziek van voor-
namelijk Nederlandse componis-
ten vanaf de zeventiende eeuw tot 
heden, zoals Sweelinck, Strategier, 
Leenders, Andriessen, Messaus en 
anderen. Het concert is vrij toegan-
kelijk, wel wordt om een donatie 
gevraagd. Richtbedrag is € 15.- per 
persoon. Kijk voor meer informatie 
over Haarlem Voices op www.haar-
lemvoices.nl. x

Kerst in de lage landen

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Op zondag 16 december 
staat de Haarlemse binnenstad in 
het teken van de Grote Haarlemse 
Kerstmarkt, die als centraal punt 
de Grote Markt heeft, maar ook 
uitwaaiert naar de Koningstraat, 
Gierstraat en het Hortusplein. In de 
Gravenzaal brengen acht Haarlem-
se koren kerstliederen ten gehore. 
Meer informatie is te vinden op 
www.haarlem.nl. x

Kerstmarkt

Donderdag 20 december

St. John's College Choir

20.00 | Het St. John's College Choir uit 
Cambridge o.l.v. Andrew Nethsingha 
zingt uit zijn 500-jarige koortraditie 
o.a. werken van Benjamin Britten, 
Pärt, Rachmaninoff, Fauré, Brahms 
en Willcocks en een selectie uit de 
beroemde Engelse Kerstcarols. M.m.v. 
de Bavo Cantorij o.l.v. Fons Ziekman. 
Kaartverkoop via www.bavoconcert.
nl en de VVV aan de Verwulft in Haar-
lem. Kathedrale Basiliek, Leidsevaart 
in Haarlem.

Vrijdag 21 december

Gaudete! An early Christmas

2015 | Het Leiden English Choir o.l.v. 
Hebe de Champeaux. Oude muziek, 
w.o. een aantal Gregoriaanse kerstge-
zangen muziek uit de renaissance en 
traditionele Christmas Carols. M.m.v. 
blokfluitensemble The Hague Recor-
der Quartet. € 17,-. Remonstrantse 
Kerk, Prins Hendrikstraat 1 in Haar-
lem. www.lec.nl

Zaterdag 22 december

Candlelight concert

15.00 | Sfeervol en afwisselend kerst-
concert door het koor Odyssee uit 
Hoofddorp o.l.v. Addy Alberts. € 7,50. 
Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. Reserveren mogelijk via 
www.koorodyssee.nl, via Marcel Stok-
kel [023-5848861] en Ria de Block [023-
5631543].

Festival of Carols

19.30 | Festival van christmas carols 
met Het Haarlems Klein Koor, Het 
Haarlems Kinderkoor en harpist/zan-
ger Daan Verlaan. Muziek van Cle-
mens non Papa, Purcell, Sweelinck, 
Bach, Poulenc, Britten, Lauridsen, 
Tavener e.a. afgewisseld met enkele 
toepasselijke gedichten. Vrijwillige 
bijdrage [richtbedrag € 10,-]. Doopsge-
zinde kerk, Frankestraat 24 in Haar-
lem. Informatie en reserveren: www.
haarlemskleinkoor.nl

O magnum mysterium

20.15 | Kerstconcert 'O magnum 
mysterium' uitgevoerd door Vocaal 
Ensemble Sola Re Sonare uit Heem-
stede. Kerstmuziek uit diverse stijlpe-
rioden. € 12,50. Groenmarktkerk in 
Haarlem.

Zondag 23 december

Kerstsamenzang

14.30 | Kerstsamenzang m.m.v. Felison 
Brass o.l.v. Patricia Geertse en het Jon-
gerenkoor o.l.v. Ben Kamer. Gratis [na 
afloop collecte]. Moeder van de Verlos-
serkerk, Professor Eijkmanlaan 48 in 
Haarlem.

Kerst Sing-Inn

16.00 | kerstsamenzang m.m.v. de 
koren Crescendo, De Vroolijcke Noot 
en Te Deum Laudamus o.l.v. dirigent 
en toetsenist Frans Landmeier. Voor 
kinderen een apart programma. Maria-
kerk, Rijksstraatweg 355 in Haarlem

Maandag 24 december

Zaanenpark

19.45 | Van 19.45 tot 21.30 uur zingt 
het koor Harlem Nocturne onder lei-
ding van dirigent Geert Bremer aller-
lei kerstliederen. Op het programma 
staan zowel Nederlands- als Engels-
talige klassiekers. Het Zaanenpark in 
Haarlem-Noord

Nieuwe Kerksplein

24.00 | Al meer dan 35 jaar wordt er 
in de Vijfhoek een kerstsamenzang 
gehouden. Een warme traditie met 
zo'n 1500 bezoekers onder de toren 
van de zeventiende eeuwse Nieuwe 
Kerk m.m.v. Harmonie de Spaarneba-
zuin. Voor Glühwein, warme chocola-
demelk, kaarsen en programmaboek-
jes wordt gezorgd. x

haarlem - In de Groenmarktkerk 
is momenteel een tentoonstelling 
van kerststallen te bezichtigen. Zo 
zijn er bijvoorbeeld diverse stallen 
uit Duitsland, een schattig stal-
letje uit Tsjechië en een modern 
tafereeltje uit Mexico. Maar ook 
stallen uit bijvoorbeeld Burundi, 
Italië, Israël, Oostenrijk, Namibië, 
Polen, Guatamala en uiteraard 
Nederland ontbreken niet op deze 
tentoonstelling. Ook qua afmetin-
gen zijn de stallen niet met elkaar 
te vergelijken; het kleinste stalletje 
past in een luciferdoosje. Een groot 
aantal kerststallen is eigendom van 
de Groenmarktkerk, maar ook een 
verzamelaar heeft zijn kerststallen 
beschikbaar gesteld. De tentoon-

stelling is te bezoeken tot en met 6 
januari op werkdagen van 14.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag 22 decem-
ber aanstaande van 14.00 tot 16.00 
uur. De Groenmarktkerk ligt aan de 
Nieuwe Groenmarkt 14 in Haarlem 
en de toegang is gratis. x

Kerststallen in alle maten

(Publiciteitsfoto).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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Kunststof kozijnen

Erkend dealer

Select Windows introduceert een 

GROEN BETAALPLAN.
Kom daarom nu naar ons en koop duurzame producten 
met een duurzaam plan, voor een duurzame toekomst!

Vraag naar de voorwaarden van onze acties.

NIEUW!

Bezoek ’ns 
onze showroom. 
Uw huis is ’t waard!

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
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haarlem - "De Haarlemse kerstmarkt 
is nu al uitgeroepen tot de gezellig-
ste eendaagse kerstmarkt van Neder-
land", zegt Ed Mense, coördinator 
markten, kermissen en circussen van 
de gemeente Haarlem. De Haarlemse 
kerstmarkt wordt elk jaar weer groter 
en beter. Dit jaar staan er zondag 16 
december zo'n 300 feestelijke kerst-
kramen in de binnenstad verspreid, zijn 
de meeste winkels geopend en hebben 
veel winkelstraten een bijzonder pro-
gramma met muziek, kerstmannen en 
Glühwein. "De aanvragen komen nog 
steeds binnen", gaat Mense verder, 
"maar we zitten al weken vol."

door René Snoeks

De tijd dat je op de Haarlemse kerst-
markt nog kramen tegenkwam met 
aanbiedingen als 'vijf paar sokken 
voor een tientje' ligt ver achter ons 
bezweert Mense. "Uitsluitend kra-
men met kerstgerelateerde artike-
len komen er te staan." Alle kramen 
worden gekeurd, de mooist versier-
de krijgt een wisselbeker. Bij een 
onvoldoende hoef je volgend jaar 
niet meer terug te komen.
De kerstkramen worden opgesteld 
door het hele centrum. Uiteraard 
op de Grote Markt met rond de 
kerstboom statafels, Glühwein en 

warmtelampen. In de Gravenzaal 
van het Stadhuis zingen de hele 
dag verschillende kerstkoren uit 
Haarlem je warm met hun mooiste 
Kerstliederen bij de boom. De markt 
waaiert verder uit over de Konings-
straat, het Raaks winkelgebied, de 
Botermarkt, de Gierstraat, Kleine 
Houtstraat. Elke winkelstraat heeft 
een bijzonder feestelijk programma 
samengesteld.

Raam kerstverhalen
Het Raaks winkelgebied heeft de 
grootste kerststal van de stad en 
kraampjes op het Hortusplein staan. 
De Gierstraat pakt dit jaar helemaal 
flink uit. Zij doen op drie plekken in 
de straat vanuit een raam op de eer-
ste verdieping een kerstvertelling 
of muziek. Op het Proveniersplein 
staat de 'chill-grill' waar allerlei lek-
kernijen van geproefd kunnen wor-
den onder het toeziend oog van een 
mega grote sneeuwman. Door de 
straat loopt ook het veertigkoppige 
Voice Collective Choir, kwistig met 
liedjes te strooien.
Ed Mense is duidelijk in zijn nopjes: 

"Het wordt fantastisch, iedereen is 
enthousiast en doet mee." Voor vol-
gend jaar heeft hij alweer nieuwe 
plannen: "We gaan kijken naar 
een nieuwe formule, waarbij we de 
markt en de winkels langer willen 
openhouden. Een Kerstmarkt is nu 
eenmaal het meest gezellig als het 
donker is met al die sfeervolle ver-
lichting aan de kramen en in de stad. 
Eens kijken of we dan tot 21.00 uur 
open kunnen blijven."
Dit jaar nog tot 18.00 uur, met de 
Haarlemse Muggenblazers in Dic-
ken's stijl voorop. x

'Het wordt fantastisch'
Gezelligste eendaagse kerstmarkt van Nederland

Ed Mense, coördinator markten, kermissen en circussen, met de plattegrond van 
de Haarlemse kerstmarkt op de Grote Markt: "Iedereen werkt mee en heeft er 
aanstaande zondag zin in en de weersvoorspellingen zijn gunstig" (Foto R.S.P. 
Fotografie ©2012).

heemstede - Ook dit jaar pakt de 
Winkeliers Vereiniging Heemstede 
Binnenweg/Raadhuisstraat weer 
flink uit onder de succesvolle noe-
mer Kerst Event. Vorig jaar nog kun-
nen genieten in de waan van het 
oude Dickens. Dit jaar staat in het 
teken van de Jeugd van nu en hun 
creativiteit. De WCH heeft de jeugd 
uitgedaagd om te mogen schitteren 
als een ster op het Open Podium om 
hun talenten te presenteren aan het 
winkelend publiek.
Daar werd gretig gebruik van 
gemaakt door de jeugd en resul-
teerde tot een vol programma onder 
leiding van de presentator Dennis 
van Rhee. Vanaf 11.30 tot 17.00 valt 
te genieten van al het talent van 
solozang tot dansvoorstellingen op 
de Binnenweg ter hoogte van de ING 
bank onder het genot van Glühwein 
en of poffertjes van de Lachende 
Poffer.
Aan de noordzijde van de Binnen-
weg ter hoogte van de Blokker staat 
een kersttent van achttien bij vier 
meter. Hierin organiseert de vereni-
ging in samen werking met Casca 
kinderopvang en theater de Luifel 
diverse creatieve kinderactiviteiten. 
Kinderen kunnen onder begeleiding 
houten vogelhuisjes en kerstboom-

pjes beschilderen of beplakken 
voor in de kerst boom vanaf 11.00 
uur. Terwijl de verf aan het drogen 
is kunnen ze genieten van een voor-
proefje van Hakim zijn nieuwe thea-
tershow die volledig te zien is op 24 
maart in Theater de Luifel. Om 14.00 
uur is er ook nog een prijsuitreiking 
van De Casca kersttekenwedstrijd. 
Ouders en grootouders kunnen 
tussentijds ontspannen en op het 
kerstterras in de tent.
Op de hoek van de Julianalaan ter 
hoogte van de Gall & Gall kunnen 
de kinderen lekker uitwaaien in de 
zweef- en draaimolen van Rob Hal-
derman terwijl de ouders kunnen 
slenteren tussen de ruim negentig 
kerstkramen. Op de Raadhuisstraat 
kan iedereen onder het genot van 
warme stroopwafels en chocolade-
melk genieten hoe de geitjes en de 
kippen zich tegen elkaar aan warm 
houden in de Levende Kerststal. 
Om deze veelzijdige gezellige dag 
vast te leggen kan iedereen met de 
kerstman op de foto tegenover van 
Velthoven Juweliers. De winkelstraat 
is maar liefst 1,5 km lang en om 
vermoeide (kinder)benen te voorko-
men, rijdt er een kerstexpress; een 
treintje waar men ieder moment op 
en af kan stappen. x

'Kerst Event' in Heemstede

heemstede - Zondag 16 december om 
15.00 uur opent de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heemstede 
haar deuren voor iedereen die in 
een sfeervolle omgeving een mooi 
Kerstconcert wil horen. Het koor 
Femmes Vocales onder leiding van 
Piet Hulsbos zal het programma 
verzorgen.

Traditionele kerstliederen en ook 
minder bekende liederen zullen 
de aanwezigen in de kerstsfeer 
brengen. Een intermezzo zal 
verzorgd worden door harpiste 
Kerstin Scholten, zij speelt een 
variatie van M.S. Rousseau. Na dit 
harpspel zingt het koor, ditmaal 
met harpbegeleiding, Dancing 
Day. Dit is een cyclus van van 
de traditionele Cristmas Carols 

in bewerking van Jan Rutte. Tot 
slot wordtsamen het Stille Nacht 
gezongen.
Het koor Femmes Vocales komt 
uit Heemskerk en bestaat vijftien 
jaar. Naar aanleiding van dit feit 
hebben zij in oktober een concert 
gegeven.Het koor heeft een uitge-
breid a capella repertoire vanaf de 
Renaissance tot heden. Sinds 2010 
staat het koor onder leiding van 
Piet Hulsbos, in Heemstede vooral 
bekend als vaste organist van de 
Oude Kerk.
Kerstin Scholten begon op 8-jari-
ge leeftijd met harplessen en stu-
deerde aan het conservatorium 
in Den Haag. Zij is verbonden aan 
het Radio Kamer Orkest.
De toegang is gratis met een vrij-
willige bijdrage na afloop. Zoals 
bij alle Theeconcerten is er daar-
na een samenzijn in de naastgele-
gen Pauwehof, waar ter gelegen-
heid van het feestelijke, winterse 
karakter Glühwein geschonken 
zal worden. x

Kerstconcert met intermezzo
Oude Kerk in Heemstede

Femmes Vocales (Publiciteitsfoto).

haarlem - Op dinsdag 18 december 
van 20.00 tot 22.00 uur vindt in Biblio-
theek Centrum aan de Gasthuisstraat 
32 in Haarlem, een kerstlezing plaats 
over Händels Messiah. De toegangs-
prijs voor leden bedraagt € 10,-. Niet-
leden betalen € 12,50. Deze lezing 
sluit aan bij de uitvoering van Hän-
dels Messiah door de Nederlandse 
Bachvereniging in de Philharmonie 
Haarlem op zaterdag 22 december.

In het najaar van 1741 voltooide 
Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
een omvangrijk vocaal-dramatisch 
werk over het leven van Jezus van 
Nazareth. Dit werk, Messiah - a 
new sacred oratorio, ging in april 
1742 in Dublin onder zijn leiding 
in première. Het succes was over-
weldigend. Na Händels terugkeer 
in Londen werd ook daar de Mes-
siah ten gehore gebracht. In Londen 
ontstond een traditie om het werk 

jaarlijks uit te voeren.
Geluisterd wordt met hulp van de 
oorspronkelijke Engelse tekst (met 
Nederlandse vertaling) naar aria's, 
duetten en koorgedeelten uit de 
Messiah en daarbij is er onder meer 
aandacht voor de symboliek van het 
'Licht' (de Adventsgedachte) dat in 
het eerste deel van het werk te vin-
den is.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekhaarlem.nl. x

Händels Messiah
Kerstlezing in de Bibliotheek

(Publiciteitsfoto).

Kinderkerstfeest
heemstede - In de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heemste-
de wordt op maandag 24 decem-
ber kinderkerstfeest gevierd. Met 
veel muziek, lichtjes, kerstliedjes 
en een kerstspel: 'Kinderen van 
Bethlehem'. Aanvang is 17.30 
uur (kerk open om 17.15 uur). 
Het kinderkerstfeest duurt onge-
veer een uur en is voor kinderen 
van 4 tot 10 jaar. Voor kinderen 
onder de 4 jaar is er een crèche. 
Na afloop is er buiten warme cho-
colademelk. De toegang is gratis. 
Zie ook www.pkntrefpunt.nl of 
www.kerkpleinheemstede.nl. x

haarlem - Het Glazen Huis Schalkwijk 
van Haarlem 105 staat vanaf zater-
dag 15 december op het middenplein 
van Winkelcentrum Schalkwijk. 
Vijf dagen lang staan de program-
ma's van de Haarlemse omroep in 
het teken van 'Help de allerklein-
sten', het thema van de landelijke 
'Serious Request' actie. Miljoenen 
baby's die hulp nodig hebben om te 
kunnen blijven leven. Haarlem 105 
RTV werkt samen met Winkelcen-
trum Schalkwijk en ondersteunt 
deze landelijke actie om geld op te 
halen voor het Rode Kruis.
De DJ's van Haarlem 105 ontvan-

gen diverse gasten. Ook zijn er live 
optredens van onder anderen Pro-
fessor Drabb, Speelman en Speel-
man, Hello April en Danny Vera. 
Heb je een eigen initiatief om geld 
op te halen voor 'Serious Request', 
kom dan naar het Glazen Huis van 
Haarlem 105 en doe een oproep of 
doneer geld. De uitzendingen zijn te 
volgen via www.haarlem105.nl/live 
en 89.9FM. Deze week volgt meer 
informatie via Haarlem 105; radio, 
tv of internet, (www.haarlem105.
nl), Twitter (www.twitter.com/haar-
lem105) en Facebook (www.face-
book.com/haarlem105). x

Het Glazen Huis 
in Schalkwijk

heemstede - Bij de aankondiging 
van de expositie Guus Coene in de 
krant van afgelopen week is abu-
sievelijk de locatie weggegevallen. 
De expositie, nog te zien tot en 
met 24 januari, is te bezichtigen in 
het Raadhuis van Heemstede. De 
openingstijden zijn van maandag 
tot en met donderdag van 08.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 08.30 
tot 13.00 uur. x

Even rechtzetten
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Geld verdienen
Gooi dan niet uw oude metalen en 

ijzer weg bij de gemeente of op 
straat. Kom het bij ons inleveren. 

U krijgt het per kilo uitbetaald. 
Geen inname van tv’s, ijskasten, 

computermonitoren en gasflessen.
Emmerikweg 23b, Haarlem - 

Waarderpolder Tel. 06-23830675 
Open van ma. t/m vrij. van 10.00 
tot 17.00 uur. ’s Zaterdags van 

10.00 tot 16.00 uur.
www.wijhalenhetop.nl

Welkom in
tuincentrum Oxalis

Veel vers:

€ 3,50
Openingstijden:
maandag 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vr. 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

EXTRA OPENINGSTIJDEN ZONDAG 
16 DECEMBER 11.00 - 16.00 UUR
Bloemendaalsestraatweg 167a
2082 GE Santpoort-Zuid
Telefoon/fax (023) 538 16 59

Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en
Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

i.v.m. recessie
Prijzenknaller

LERENJASSEN
Verder nog 7000 stuks, 

700 modellen voor dames & heren. 

Jassen v.a. € 99,-
2e jas gratis

Inruil mogelijk van bont- & leren- 
jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

bloemendaal - Brigitte Kaandorp en Tat-
jana van Zanten zullen op geheel eigen 
wijze hun boeken Dit is een meezinger en 
Supergelukkig promoten en signeren. Dit 
vindt plaats aan het slot van het festijn 
Sfeervol winkelen in Bloemendaal op 
zaterdag 15 december. Aanvang is 16.00 
uur bij Boekhandel Bloemendaal aan de 
Bloemendaalseweg 123a. Café 't Hemel-
tje zorgt voor een kerstman, warme win-
terwijn en een oliebol.

Brigitte Kaandorp trekt al meer dan 
25 jaar volle zalen. Al haar shows zijn 
op de televisie te zien geweest. Nooit 
eerder publiceerde zij een boek, maar 
nu is het zover: een prachtig gebonden 
boek met al haar beroemde liedteksten. 
Met (op veler verzoek) alle bladmuziek: 
iedereen kan op piano en ukelele mee-
spelen en -zingen. Daarnaast schreef 
Brigitte bij elk lied een uitvoerig en 
vaak hilarisch verhaal over de ont-
staansgeschiedenis, en bevat het boek 
talloze unieke documenten, waaron-
der haar afwijzing voor de Kleinkust-
academie. In het seizoen 2012-2013 
maakt Brigitte een speciale tournee 
met dit boek langs de bonbonnières: 
de mooiste theaters van Nederland. In 
Bloemendaal geeft ze een piepklein 
voorproefje.
Tatjana van Zanten bereikte het lan-
delijke nieuws met haar boek Super-
gelukkig, een zedenschets over een 

Amsterdams gezin in Bloemendaal. 
Het boek deed veel stof opwaaien. 
Niet alle inwoners van Bloemendaal 
waren 'amused'. "De vuile was hou je 
binnenboord", was een veelgehoorde 
mening. 
Maar Supergelukkig is een roman, 
karakters zijn aangedikt en samenge-
steld uit meerdere personen, een vleug-
je zelfspot ontbreekt niet en de schrijf-
ster vindt het wonen in Bloemendaal 
nog altijd heerlijk. Brigitte Kaandorp 
zal Tatjana van Zanten enkele vragen 
stellen over het boek en over wonen in 
Bloemendaal. Na afloop signeren beide 
auteurs hun werk.
Zie ook www.boekhandelbloemen-
daal.nl. x

Supergelukkig 
meezingen

bloemendaal - Bloemendaal Dorp staat 
aanstaande zaterdag van 11.00 tot 
17.00 uur in het teken van 'Sfeervol 
Winkelen'. In de winkelstraat zorgen 
een twintigtal kramen zorgen voor 
sfeer met Glühwein, warme choco-
lademelk en natuurlijk erwtensoep. 
Het goede doel dat deze dag wordt 
ondersteund is net als vorig jaar de 
Hertenkamp. Kijk voor meer infor-
matie op www.winkeleninbloemen-
daal.nl. x

Sfeervol winkelen
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overveen - Drie internationaal beken-
de musici hebben zich verenigd voor 
het komende Muzenforum concert 
op zondag 16 december in Bloemen-
daal: de violist Vesko Eschkenazy, 
concertmeester van het Koninklijk 
Concertgebouworkest, de hoornist 
Jasper de Waal, van hetzelfde orkest, 
en pianiste Marietta Petkova. Zij spe-
len onder andere het hoogst uitzon-
derlijke Hoorntrio van Brahms, dat hij 
schreef als eerbetoon aan zijn overle-
den moeder.

Het hoorntrio van Brahms is niet 
het enige in zijn soort, maar wel 
uniek. Zo uniek dat het enig ande-
re bekende trio voor viool, hoorn 
en piano van György Ligeti als een 
hommage aan Brahms bedoeld is. 
In het programma komen ook twee 
moderne componisten aan bod: 
Paul Dukas en Wim Roerade.
Johannes Brahms (1833-1897) 
leerde in alle armoede van zijn 
Hamburgse geboortehuis de hoorn 
vanuit de wieg kennen. Zijn vader 
speelde viool of bas in de kroeg en 
hoorn in een orkest. Ook Johannes 
leerde in zijn jonge jaren het instru-
ment bespelen. Het Hoorntrio werd 
gecomponeerd in 1865, enkele 
maanden nadat zijn moeder was 
gestorven. Het is waarschijnlijk dat 
het derde deel adagio mesto een eer-
betoon aan haar is. Het Trio kwam 

tot stand in de landelijke omgeving 
van Wenen. Brahms schreef om 
een pastorale sfeer te scheppen een 
waldhoorn voor, een natuurhoorn 
zonder ventielen.
Brahms' Vioolsonate nummer 3 
opus 108 in d is een veel later werk, 
gecomponeerd in 1886. Van de twee 
voorafgaande vioolsonates verschilt 
het enigszins in stijl, maar vooral in 
opzet en karakter. Bij de eerste uit-
voering in Budapest in 1888 door de 
violist Jeno Hubay zat Brahms zelf 
achter de piano.
Componist Paul Dukas (1865-1935) 
is vooral bekend door zijn magistra-
le orkestwerk l'Apprenti sorcier. 
Van deze bescheiden en perfectio-
nistische componist zijn maar 14 

van zijn 38 werken uitgegeven en 
bekend gebleven. Het bij dit concert 
geprogrammeerde Villanelle voor 
hoorn en piano werd geschreven in 
1906. De titel duidt op een landlied 
of boerendans, maar het karakter 
van het werk beweegt zich tus-
sen lyrisch en zeer virtuoos. Wim 
Roerade (1941) is een eigentijdse 
Nederlandse componist. Hij was 
solo-hoornist van het Residentieor-
kest en dirigent van het Residentie 
Blazersensemble. De Fantasia die 
nu ten gehore wordt gebracht was 
een opdrachtstuk voor een hoornis-
tenconcours omstreeks 1985. 

De musici
De meesterviolist Vesko Esch-
kenazy werd geboren in 1970 in 
Bulgarije en kreeg zijn eerste viool-
lessen op zeer jonge leeftijd. Na 
zijn opleiding in Sofia zette hij in 
1990 zijn opleiding voort aan de 
Guildhall School of Music in Lon-
den bij Ifra Neaman. Hij won een 
aantal prijzen bij internationale 
vioolconcoursen. Sindsdien heeft 
hij opgetreden in vele concertzalen 
in Europa en Amerika, als solist bij 
grote orkesten en in combinaties 
van kamermuziek. Sinds 1999 is hij 
concertmeester van het Koninklijk 
Concertgebouworkest.
Jasper de Waal  kreeg zijn eerste les-
sen van zijn hoornspelende vader, 
Guus de Waal. Hij studeerde verder 
aan de Conservatoria van Tilburg 
en den Haag, het laatst bij Vicente 
Zarzo. In 1991 werd hij solohoor-
nist bij het Residentieorkest. In 
2004 kreeg hij deze functie bij het 
Koninklijk Concertgebouworkest. 
Inmiddels was een internationale 
carrière op gang gekomen als solist 
bij orkesten en als kamermuziek-
speler.

Marietta Petkova werd geboren in 
Bulgarije. Ze begon haar pianostudie 
in Sofia en zette die voort in Wenen 
bij Paul Badura-Skoda. Ze kwam in 
1990 naar Nederland waar ze haar 
studie afrondde onder leiding van 
Jan Wijn. In die jaren won ze een 
aantal internationale muziekprij-
zen. Sindsdien gaf ze concerten en 
recitals in vele Europese landen, in 
de Verenigde Staten en in Japan. Ze 
treedt vooral op als soliste, maar is 
ook actief in kamermuziek en als 
begeleidster van liederen. Ze liet 
inmiddels een indrukwekkend aan-
tal cd's uitbrengen.

Aanvang zondag 16 december is 
11.45 uur in de burgerzaal van het 
gemeentehuis van Bloemendaal 
aan de Bloemendaalseweg 158 in 
Overveen. Zaal en kassa zijn open 
vanaf 11.10 uur. Kaarten kosten € 
20,-. Houders van CJP en jeugd tot 

en met 25 jaar betalen € 9,-. Voorver-
koop van losse kaarten is mogelijk 
bij Primera Postkantoor aan de Bloe-
mendaalseweg 234 in Overveen, tel. 
023-5272742 en op de dag van de 
concerten aan de kassa in de zaal. 
Zie ook www.muzenforum.nl. x

Hoorntrio als eerbetoon
Internationaal bekende musici bij Muzenforum

Vesko Eschkenazy (Foto: Vladi 
Balevski).

Jasper de Waal (Foto: Eefje Simons).

Marietta Petkova (Foto: Chris Hoefs-
mit). x

santpoort-noord - Vrijdag14 decem-
ber om 20.00 uur verzorgt het Trio 
Merain een Keltisch Kerstconcert in 
't Mosterdzaadje. Trio Merain bestaat 
uit Mirjam Rietberg - harp, Mieke Man-
schot - zang en percussie en Katya 
Woloshyn - viool/fiddle.

door Paula Blom

De musici zijn alle drie afgestu-
deerd aan het Conservatorium van 
Amsterdam en startten hun trio in 
de zomer van 2010. Het ontstond 
door de gezamenlijke wens om van-
uit hun klassieke achtergrond, tradi-
tionele volksmuziek te spelen. Deze 
samenwerking heeft gaandeweg 
geleid tot een veelzijdig repertoire, 
variërend van klassiek tot pop en 
wereldmuziek.
Het kerstprogramma 'A Celtic Xmas' 
is op veler verzoek op cd vastgelegd 
en verkrijgbaar voor € 10,-. 'A Cel-

tic Xmas' is een warm en kleurrijk 
programma met een mix van zowel 
instrumentale als vocale Keltische 
kerstmuziek en kerstmuziek in Kel-
tische bewerking.
Mirjam Rietberg studeerde klassie-
ke pedaalharp en speelt met diverse 
klassieke ensembles. Zij heeft zich 
verdiept in volksmuziek voor Kel-
tische harp. Mezzosopraan Mieke 
Manschot zingt zowel oratoria als 
volksmuziek. Katya Woloshyn heeft 
een achtergrond in klassiek en Cana-
dese/Ierse volksmuziek maar houdt 
van alle facetten van het muzikale 
spectrum. 't Mosterdzaadje is te 
vinden aan de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord, tel. 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de zaal 
open. De toegang is vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

Keltisch kerstconcert

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op zondag 16 
december geven mezzosopraan San-
dra van den Brand, altmezzo Bärbel 
Nieuwenburg en pianist Jacco Lamfers 
een sfeervol kerstconcert in 't Mos-
terdzaadje. Hun programma bestaat 
uit bekende en onbekende muzikale 
juweeltjes uit veelal de negentiende 
eeuw.

door Paula Blom

Uitgevoerd worden Franstalige, 
Duitse, Engelse en Nederlandse 
kerstliederen uit met name de 
negentiende eeuw. Ook Nederland-
se componisten zoals Catherina de 
Rennès en Willem Pijper zijn verte-
genwoordigd.
Sandra en Bärbel zingen sololie-
deren en -aria's, maar ook enkele 
duetten waarin hun stemmen fraai 
harmoniëren. Bärbel zingt liederen 
van Cornelius en het prachtige lied 
Koppangen. Sandra zingt uit de 
Messiah van Händel.
In 2010 maakten Bärbel en Sandra 
een succesvol tournee langs Cultur-
häuser door Duitsland. Sandra van 
den Brand studeerde evenals pia-
nist Jacco Lamfers aan het Konink-
lijk Conservatorium van Den Haag 

en treden sinds 2004 met elkaar 
op. Zij hebben de afgelopen jaren 
vele concerten mogen geven. Het 
belooft een smakelijke Kerstme-
lange te worden.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Muzikale kerstmelange

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - De echte jazzliefheb-
bers én alle liefhebbers van muziek 
van een hoog niveau uit Kennemer-
land en omgeving kunnen zondag 16 
december getuige zijn van het optre-
den van de bekende Amerikaanse 
trompettist en vocalist Philip Harper. 
Hij zal dan in Grand Café Restaurant 
de Rusthoek aan de Bloemendaalse-
weg 141 in Bloemendaal een optreden 
verzorgen.

Philip Harper woont de helft van de 
tijd in Nederland, de andere helft 
verblijft hij meestal in New York. 
Ook daar is hij een bekende ver-
schijningdie, net als in zijn jeugd 
(Art Blakey & the JazzMessengers, 
Betty Carter, Etta Jones), overal met 
beroemde 'jazzcats' optreedt en in 
opnamestudio's albums opneemt. 
Harpers stijl is zeer divers: van 
gloedvolle ballads tot staccatoriffs 
in (up)tempo swing, of lyrische 

noten in een bossanova.
Bassist deze middag is de jonge (25), 
talentvolle Boris Oostendorp. Deze 
musicus heeft inmiddels met vele 
grote namen in Nederland en de 
rest van Europa gespeeld. Hij paart 
een bijzonder goede techniek en 
krachtige sound aan een stuwende 
beat, zonder zijn rol als begeleider 
uit het oog te verliezen.
Pianist Miguel Rodriguez  is van ori-
gine een Madrileen. In 2005 besloot 
hij in Nederland aan het conserva-
torium te gaan studeren, alwaar hij 
met lof slaagde. Sindsdien is hij een 
veelgevraagd solist en begeleider, 
onder anderen van saxofonist Ben-
jamin Herman en bovengenoemde 
Philip Harper. Drummer Nanning 
van der Hoop completeert het 
kwartet.
Aanvang is 15.00 uur en de toegang 
is gratis. x

Voor de echte liefhebbers

bennebroek - Zondag 16 december 
verleent het Oratoriumkoor Ben-
nebroek medewerking aan de vie-
ring in Het Trefpunt in Bennebroek. 
Men zingt van J.S. Bach delen uit 
het Weihnachtsoratorium: 'Wie 
soll ich Dich empfangen'-koraal 5 
en 'Ach mein herzliebes Jesulein'- 
koraal 9. Uit het openingskoor 
van de Messiah van Händel volgt 
'And the glory of the Lord' en van 
Christian Gregor 'Das Hosianna' 
voor dubelkoor en orgel. Dirigent 
is Frank Hameleers. De viering 
wordt geleid door ds. Jolien Nak. 
Voor de kinderen van 0 tot 9 jaar 
is er Kom in de kring en er is een 
jeugdviering voor de jeugd van 12 
tot 15 jaar. Aanvang is 10.00 uur 
aan het Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek. x

Oratoriumkoor
Bennebroek

santpoort-zuid - Op 21 december, 
de laatste dag van de Mayakalen-
der wordt een ingetogen, stille 
fakkeltocht georganiseerd door 
het Burgemeester Rijkenspark in 
Santpoort-Zuid, met een klank-
schalenmeditatie en speciale per-
soonlijke vredeswensen. Gestart 
wordt bij Restaurant Boschbeek 
aan de Wüstelaan in Santpoort-
Zuid met koffie en thee. De wan-
deling duurt ongeveer twintig 
minuten. Na afloop wordt er bij 
restaurant Boschbeek een toost 
uitgebracht om de nieuwe tijd 
te vieren. Aanvang is 19.30 uur, 
deelname kost € 17,50 (tot 12 jaar 
€ 7,50) alles inclusief. Reserveren 
is mogelijk via info@carmende-
haan.nl of 023-5261144. Zie ook 
www.carmendehaan.nl. x

Fakkeltocht met 
klankschalen
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kenne-

merland met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en 

particulieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënte-

rend juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 uur tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

H E T H A E R L E M S C H E H O F J E

Libardo (JRS) vertelt je graag meer!
Bel 023 531 95 40
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www.hethaerlemschehofje.nl

Kom je ook wonen
 in     Haarlem? 

Nieuwsgierig?

tussen11:00 uur en 13:00 uur

ZATERDAG15 DECEMBER

OPEN DAG

OPLEVERINGFEBR/MAART
2013!

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar!

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�



bloemendaal - Drie Nederlandse 
jongens en de Franse slag; dat is 
Alderliefste. Op zaterdagavond 22 
december vertolken ze live in Bloe-
mendaal vanaf 21.00 uur hits als 
'Laat me/Vivre' en 'Une belle his-
toire/Een mooi verhaal' bij Café De 
Rusthoek. Café De Rusthoek luidt 
met dit optreden knallend en swin-
gend 2012 met haar gasten uit.

De band Alderliefste bestaat sinds 
1993 en heeft hun naam verwor-
ven door de jarenlange succesvolle 
optredens in vaderlandse kroegen 
en grand cafés van Amsterdam 
tot aan Maastricht. Zoals nu op 
verzoek van Alderliefste zelf hun 
tweede optreden in Café De Rust-
hoek.
Het trio kreeg nationale bekend-
heid door hun optredens in 'De 
vrienden van Amstel live'. De 
band verscheen bij diverse tele-
visie- en radioprogramma's, zoals 
Ivo Niehe's 'TV show', 'Mooi!Weer 
de Leeuw', 'Evers staat op', 'Giel 
Beelen', 'Tros muziekcafé', werd 
tweemaal Paradeplaat op Radio 2 
en tourartiest op Radio 1. Midden 
2008 verscheen hun tweede Frans-
talige album 'De Franse Slag' met 
bijzondere samenwerking met 
top artiesten als Ramses Shaffy, 
Liesbeth List, Paul de Leeuw, Trijn-
tje Oosterhuis, the Mc. Garrigle 
sisters en Cor Bakker.
Op 22 december komen ze hun 
hits vertolken van de cd 'De Fran-

se Slag' en vanuit hun - al weer 
derde - theaterprogramma 'Carte 
Blanche in Café De Rusthoek. Café De Rusthoek is al sinds 1906 een vaste pleisterplaats en presenteert 

gedurende het winterseizoen 
iedere zondagmiddag live jazz 
optredens vanaf 15.00 uur. Het 
optreden begint zaterdagavond 
22 december vanaf 21.00 uur en 
de toegang kost € 10,- per persoon. 
Kaartverkoop aan de bar.
Café De Rusthoek ligt aan de Bloe-
mendaalseweg 141 in Bloemen-
daal, tel. 023-5746171 en info@
derusthoek.nl. x
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 
023-5121212 of www.theater-
haarlem.nl. Kijk voor het Patro-
naat op www.patronaat.nl. Voor 
de Toneelschuur en Filmschuur, 
tel. 023-5173910 en www.toneel-
schuur.nl. Tevens Kaartverkoop 
bij Start at Rabobank, Grote Hout-
straat 5 in Haarlem.

Vrijdag 14 december

Patronaat

20.30 Harde Pappies: Het legen-
darische hiphop duo Redman & 
Method Man heeft sinds de jaren 
negentig een bijna eindeloze 
waslijst aan klassiekers afgele-
verd en samen met de rest van de 
Wu-Tang Clan hiphop voor eeu-
wig getekend. € 35,-. Grote Zaal. 
20.30 | Rachèl Louise. De Utrechtse 
singer-songwriter Rachèl Louise 
is iemand die haar eigen koers 
vaart. Haar 5 oktober versche-
nen debuutalbum 'Be Your Own 
Cheerleader' is daar het klinken-
de bewijs van. € 8,-. Kleine Zaal. 
21.00 | Linkoban [DK]. Dit Scandi-
navische dametje heeft best een 
grote bek. Gelukkig gebruikt 
ze hem om te rappen op vage 
bass-heavy electro beats. Gratis 
in het Café. 23.00 | Harde Pappies 

After. Gratis in het Café. 23.00 | 
Disco Biscuits. De line-up van de 
decembereditie bestaat naast 
Baskerville uit de internationa-
le topper Congorock, het BNR 
TRAX paradepaardje Gunrose en 
de Nederlandse knallers Nobody 
Beats The Drum met hun audio-
visuele 333" show. € 12,50 [18+]. 
Kleine Zaal.

Zaterdag 15 december

De betoverde waterput

14.30 | Poppentheater [4+] over 
Spinettaatje, een zwerfstertje 
dfat onderdak zoekt. € 8,50 [vol-
wassenen € 10,-]. Poppentheater 
de Zilveren Maan in de Aardap-
pelkelder op landgoed Elswout in 
Overveen. Reserveren mogelijk 
via 06-22946290 en 023-5353782 
of via www.poppentheaterdezil-
verenmaan.nl

Haarlem Volkoren

15.00 | Haarlem Volkoren met 
wielerliedjes en nummers over 
Haarlem en levenskunst. Dasia 
International, Schalkwijker-
straat 25 in Haarlem. www.haar-
lemvolkoren.nl en www.dasia.nl

Patronaat

20.00 | Drie bands van eigen bodem: 
dansbare garageblues, niet zel-
den verrijkt met een flinke lading 
distortion door Bombay Show 
Pig, opgewekte garagepop van 
Palio Superspeed Donkey en de 
rockende zwaar-lichte gevoels-
muziek van Heavy Light. € 10,-. 
Kleine Zaal. 20.00 | Full Spectrum 

Bookings: Francis International 
Airport [AUT] en Kandy Kolored 
Tangerine [DK]. Gratis in het 
Café. 23.00 | Zer00's Heroes. De 
DJ's van Zer00's Heroes pakken al 
die hits en draaien ze overdwars 
aan elkaar tot één kolkende dans-
avond. € 10,- [18+]. Grote Zaal. 
23.00 | Local Warriors. Nieuwe 
Café nacht in Patronaat, bedoeld 
voor muzieknerds én mooie 
meisjes. Dubstep, trap, moom-
bahton en electro tunes komen 
voorbij. Gratis in het Café.

UitTips
Zondag 16 december

Modelauto- en treinbeurs

10.00 | Meer dan 200 tafels met 
[gebruikte] trein- en automodel-
len en toebehoren voor beide ver-
zamelgebieden zoals railmateri-
aal, losse bandjes, huisjes en lite-
ratuur. € 3,20 [kinderen € 1,40]. 
Spaarnehal, Fie Carelsenplein 1 
in Haarlem. www.eurospoor.nl/
haarlem.html

De betoverde waterput

14.00 | Zie zaterdag 15 decem-
ber.

Patronaat

11.00 | Dynamite Platenbeurs. Vinyl 
maakt de laatste jaren een come-
back, maar is eigenlijk nooit 
weggeweest. Scoor op deze pla-
tenbeurs nieuwe platen, maar 
ook de leuke, goede en zeer zeld-
zame exemplaren uit de jaren 
zestig, zeventig en tachtig, die de 
drank, drugs en rock & roll maar 
net hebben overleefd. € 2,-. Loa-
ding Dock. 16.30 | Haarlemse Jazz 

Club. Saxofonist Simon Rigter stu-
deerde in '97 af aan het conserva-
torium en het instrument bracht 
hem de wereld over, van Dene-
marken tot Japan. Om voor deze 
avond zijn kwartet compleet te 
maken wordt hij bijgestaan door 
een gitarist, bassist en drummer. 
€ 5,-. Patronaat Café. x

Knallend 2012 uit met Alderliefste live
Zaterdag 22 december in Café De Rusthoek in Bloemendaal

(Foto: Carla Plukkel).

haarlem/regio - De Haarlemse 
Dichtlijn gaat voor het eerst in zijn 
bestaan op tournee. Boekhandel 
Spijkerman & Son is de eerste loca-
tie die de Haarlemse Dichtlijn op 
Tournee op zondag 16 december van 
14.00 tot 16.00 uur aandoet.

In de boekhandel in de Gierstraat 
zullen de dichters Alja Spaan, 
Gertjan Laan en Marten Janse de 
bezoekers trakteren op een aan-
tal van hun werken, afgewisseld 
door muziek van Allan Broad. Als 
voorproefje op de 'echte' Haar-
lemse Dichtlijn die op 9 mei 2013 
(Hemelvaartsdag) plaatsvindt.
"Poëzie is niet moeilijk, poëzie is 
niet vaag, poëzie is niet voor een 

select groepje mensen. Poëzie is 
voor iedereen toegankelijk. Dit 
willen wij onder de aandacht bren-
gen. Niet alleen op 9 mei, maar 
ook in de aanloop daar naartoe. 
Daarom hebben we bedacht om 
de Haarlemse Dichtlijn op tour-
nee te laten gaan", zegt Marten 
Janse, één van de organisatoren. 
Tegelijkertijd wordt zo de Haar-
lemse Dichtlijn in de spotlights 
gezet.
De Haarlemse Dichtlijn op Tour-
nee gaat naar diverse locaties met 
iedere keer andere dichters. Op dit 
moment staan de volgende data 
vast. Op zaterdag 2 februari is de 
Haarlemse Dichtlijn op Tournee 
bij Boekhandel Blokker in Heem-

stede. En op zondag 3 februari bij 
Galerie HKN tijdens de Spaarne 
Kunstroute. "Hier zal het niet bij 
blijven. We zoeken momenteel 
volop naar meer interessante 
locaties", vertelt Janse. Meer infor-
matie over locaties en tijden is te 
vinden op www.haarlemsedicht-
lijn.nl en op de Facebookpagina.

Haarlemse Dichtlijn
De Haarlemse Dichtlijn is een poë-
ziefestival dat ieder jaar op Hemel-
vaartsdag plaatsvindt. Honderd 
dichters doen hier aan mee. Van 
huis-, tuin- en keukendichters tot 
professionals. En van 12- tot 77-
jarigen. De Haarlemse Dichtlijn 
wil álle dichters een podium bie-
den en poëzie voor iedereen toe-
gankelijk maken. Op diverse loca-
ties in het centrum van Haarlem 
vinden, zowel binnen als buiten, 
voordrachten plaats. Toegang tot 
de locaties is gratis. x

Haarlemse Dichtlijn op Tournee

Jan Kal tijdens een eerdere editie van 
de Dichtlijn op de Riviervischmarkt 
(Foto: Frans Klaver).

velserbroek - Oud en nieuw vieren als 
een VIP? Dat kan in Villa Westend, 
waar voor de derde keer op rij het suc-
cesvolle feest 'Van Oud naar Nieuw' 
wordt gehouden. De stijlvolle locatie 
aan de Westbroekplas, het uitzicht 
op het vuurwerk én de unieke mix 
van artiesten staan garant voor een 
onvergetelijk begin van 2013.

In Villa Westend speelt een live-
band en draaien de dj's soul, disco, 
dance en muziek uit de jaren '90. 
Centraal staat het optreden van 
Groovesum, een gelegenheidsfor-
matie die onder meer bestaat uit 
zangeres Bernice (Kraak & Smaak, 
Wicked Jazz Sounds), percussio-
nist Frank the Tank, gitarist Eller 
van Buuren (broer van superstar-
dj Armin), Q on the Trumpet en 
Donald Sax. Ook te gast zijn The 
Voice of Holland-kandidaat Mathijs 
Rumping, zangeres Ilse Blanker, 
90's in Motion en DJ Friso. Van Oud 
naar Nieuw wordt afgesloten door 
Dirtcaps, bekend van Girls Love 
DJ's en Mystery Land. Gastheer 
en presentator is Q Music-dj Koen 

Hansen.
Van Oud naar Nieuw is een gala-
feest voor bezoekers van 21 jaar 
en ouder. Van de gasten wordt 
verwacht dat stijlvol gekleed naar 
Villa Westend komen, het liefst 
in avondjurk of smoking. "Oud en 
nieuw is het feest van het jaar", zegt 
Ingmar van Maurik van By Night 
Events. "Wij hechten zeer aan de 
uitstraling van het feest en vinden 
dat iedereen zich aan de dresscode 
moet houden. We hanteren niet 
de keiharde regels voor 'white tie 
of 'black tie', maar jeans en snea-
kers zijn not done. Bezoekers die 
zich hier niet aan houden, lopen 
het risico bij de deur geweigerd te 
worden. Ook de minimum leeftijd 
wordt streng gehandhaafd."
Tickets voor Van Oud naar Nieuw 
kosten € 32,50 en zijn verkrijgbaar 
via www.bynightevents.com of 
Facebook, aan de bar van Villa Wes-
tend (geen voorverkoopkosten) en 
bij alle Primera-winkels in Neder-
land. Het feest duurt van 22.00 tot 
04.00 uur. Villa Westend ligt aan de 
Westbroekplas in Velserbroek. x

Stijlvol van Oud naar Nieuw
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